OB 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: 13.02.2013

Z A P I S N I K

22. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 13.02.2013 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 Miklič, Bogdan Janša, Robert Kerštajn,
Cvetka Pavlovčič, Vlasta Kotnik, Janja Dolhar, Mojca Kelvišar, Mirjam Žerjav, Gregor
Benedik, Matevž Podrekar in Robert Plavčak (16 od 16)
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Vlasta Skumavc Rabič, Henrika Zupan in Jože Mernik.
 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: zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami, zapisnik Statutarno pravne komisije, sklepe Sveta KS Dovje Mojstrana, protestno
pismo s prvo podpisanim Andrejem Žemvo, informativni koledar sej Občinskega sveta v letu 2013.
Najprej so obravnavali zapisnik 21. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 21. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 21. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
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SKLEP 22/1: Potrdi se zapisnik 21. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so poleg gradiva po pošti prejeli še dodatno gradivo. Predstavil je
razširjen dnevni red.
II.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

DNEVNI RED:
Odlok o načinu uporabe športnih objektov v lasti Občine Kranjska Gora in subvencionirani
ceni najema za izvajalce letnega programa športa – I. obravnava
Predlog sklepa o potrditvi Dokumentov identifikacije investicijskih projektov za koriščenje
deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij v skladu z določili 21. člena Zakona o
financiranju občin (ZFO-1)
Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega
omrežja v občini Kranjska Gora
Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih
sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora v letu 2011 in sicer v okviru postavke
051003 – KOMPOSTARNA
Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine za leto 2013
Brezplačna odsvojitev nepremičnin in soglasje za poseg na nepremičninah
Pridobitev statusa grajenega javnega dobra v lasti občine
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 uporabe športnih objektov v lasti Občine
Kranjska Gora in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa – I. obravnava.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev predlaganega Odloka.
V razpravi so sodelovali:
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Robert Plavčak: Na Statutarno pravni komisiji so obravnavali predlog odloka. Predlagali so,
da se dopolni preambula. V drugem členu naj se doda večnamenska dvorana nad telovadnico
pri OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori. V petem členu naj se navede rok za odjavo termina
uporabnikom. V šestem členu naj se rok do 31. maja podaljša na kasnejši čas. V 19. členu se
jim je postavilo vprašanje, kako je z aneksom k pogodbam? Komisija je predlagal, da naj se
Odlok prejme v predlagani obliki z dopolnili, ki so jih predlagali.
Bogdan Janša: Odlok je socialne narave, kar se mu je zdelo pozitivno. V prvem in drugem
členu se pojavlja dikcija, da se subvencije dodelijo tudi za uporabo obračunavanja cene
najema za športne objekte, ki jih občina najame za izvajanje letnega programa. Zanimalo ga
je, kako bodo izbirali te objekte? Pri enajstem členu ga je zanimalo ali bo cena za druge
namene določena v ceniku ali se bo določala sproti. Kako se bo določila višina subvencije?
V petnajstem členu bi rok za odpoved iz šestih mesecev skrajšal na tri mesece.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bo cena najemnine izračunala na podlagi cenitve in
drugih parametrov. Za vse zunanje uporabnike bo potrebno obračunavati komercialno
najemnino. Za humanitarne prireditve je zadeva opredeljena v štirinajstem členu. Višina
subvencije se bo določila v letnem programu športa. Predlagal je, da bi pristojen odbor
obravnaval v razpravi izpostavljene predloge.
Robert Kerštajn: Zanimalo ga je, kdo bo pripravil pogodbe? Kako bodo določili obratovalne
stroške?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo pogodbe sklepal upravljavec. Obratovalne stroške bodo
določili s cenitvijo.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 22/2: Sprejme se predlog Odloka o načinu uporabe športnih objektov v lasti

Občine Kranjska Gora in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa
športa v prvi obravnavi in se ga posreduje v 15 dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog sklepa o potrditvi Dokumentov identifikacije
investicijskih projektov za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij v skladu z
določili 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo.
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Rajko Puš je podrobneje predstavil gradivo. Pojasnil je, da gre za tri projekte in sicer za Vodohran
Planica, obnovo ceste LK 190241 (Ledine 2-Borovška 58) ter obnovo ceste od magistralke do
poligona v Podkorenu.
V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Pojasnil je, da se je Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami seznanil s predlaganimi DIIP-i ter predlagal, da se jih potrdi v predlagani obliki.
Robert Plavčak: Pojasnil je, da je Statutarno pravna komisija pregledala DIIP-e ter predlagala, da se
jih potrdi v predlagani obliki.
Blaž Knific: Pojasnil je, da bo DIIP-e potrdil. Ali je znesek, ki ga bo občina prejele od države že
potrjen? Zanimalo ga je, kako je s cesto v Radovni?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil znesek sredstev, ki jih bo občina prejela od države nekoliko
nižji, kot je predvideno v zakonodaji. Razlog je v tem, da je bil sprejet Zakon o uravnoteženju
javnih financ. Sredstva za cesto v Radovni so rezervirana v proračunu. To cesto bodo prijavili na
razpis ministrstva. Pojasnil je še, da so dobili tudi že gradbeno dovoljenje za vodohran Planica.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 22/3: Potrdijo se Dokumenti identifikacije investicijskih projektov – DIIP-i za
naslednje projekte:
- Vodohran Planica – DIIP št. 033-1/2013 -1 RP,
- Obnova ceste LK 190241 (Ledine 2 – Borovška 58) - DIIP št. 033-2/2013 -1 RP,
- Obnova ceste LC 189012 (Podkoren poligon) - DIIP št. 033-3/2013 - 1 RP.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in
uporabo javnega vodovodnega omrežja v občini Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
Rajko Puš je podrobneje predstavil tehnični pravilnik.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Pohvalil je pripravljen pravilnik. Predlagal je, da bi v pravilnik pri vkopih vodovoda
vključili še skico zunanje ureditve s kotami.
Henrika Zupan: Pojasnil je, da je zadeva vpisana v pravilniku. Zavedajo pa se, da je to problem.
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Robert Plavčak: Zanimalo ga je, kako je z minimalnimi odmiki v 35. členu pravilnika? Kaj če v
praksi takšnih odmikov ne bo mogoče izvesti?
Henrika Zupan: Pojasnila je, da je potrebno odmike upoštevati. Ta pravilnik je osnova za
projektiranje in izvedbo. V kolikor bo prišlo do posameznih problemov, bodo zadevo reševali na
terenu.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 22/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Tehničnim pravilnikom za
projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema, ki ga je sprejel
izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kranjska Gora, javno podjetje Komunala
Kranjska Gora d.o.o..
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in
smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora v letu 2011
in sicer v okviru postavke 051003 – KOMPOSTARNA. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo. Predsednica nadzornega odbora se je opravičila in je ni bilo na seji.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 22/5: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v
Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora v letu 2011 in sicer v okviru postavke 051003 –
KOMPOSTARNA.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Letni Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim nepremičnim
premoženjem občine za leto 2013. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
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V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Pojasnil je, da se je Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami seznanil s predlagano točko. Odbor ni sprejel nobenega sklepa, saj so imeli več
vsebinskih vprašanj. Že večkrat so izrazili pričakovanje, da bi dobili poročilo o delovanju podjetja
Infrasport. Kako bo s selitvijo LTO-ja?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da morajo ločiti poslovanje družbe Infrasport od izvajanje letnega
programa šport in subvencioniranje najema dvorane. Dvorana je bila zgrajena leta 2005. 51%
lastnik dvorane je občina. Občina bo poskrbela, da bodo poslovanje družbe Infrasporta predstavili
na občinskem svetu. Predlagana točka pa opredeljuje subvencioniranje najema dvorane. Glede
LTO-ja je pojasnil, da je več različnih variant, ki jih še proučujejo.
Mirjam Žerjav: Pojasnila je, da je do sedaj dvorana delovala pozitivno. Če v kraju ne bi imeli te
dvorane, ne bi imeli več večjih prireditev, ki so jih organizirali v preteklosti. S tem turizem v
Kranjski Gori napreduje.
Robert Plavčak: Vprašal se je, če bi to točko prestavili na seji, ko se bodo seznanili z poslovanjem
podjetja Infrasport?
Župan Jure Žerjav je predlagal, da zadevo podprejo. S to zadevo bodo subvencionirali najem
dvorane za društva v občini. Komercialnih cen naša društva niso sposobna plačevati.
Gregor Benedik: Kako je s fitnes centrom v dvorani, ki že pol leta ne deluje? Težko si predstavlja
pripravo neke vrhunske ekipe brez fitnesa.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je problem fitnesa v nerešenih odnosih med najemnikom fitnesa in
upravljavcem dvorane. Strinjal se je, da bodo morali zadevo rešiti. Oživiti pa bodo morali tudi
gostinsko dejavnost v dvorani, ki ne deluje že leto dni.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 22/6: Sprejme se dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za
leto 2013 po predlogu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Brezplačna odsvojitev nepremičnin in soglasje za poseg na
nepremičninah. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi je sodeloval:
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Bogdan Janša: Pojasnil je, da se je Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami seznanil s predlaganim gradivom in predlagal sprejetje sklepov.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 22/7: Načrt ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine za leto 2013 se v
Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2013 dopolni z naslednjimi
nepremičninami:
- parc. št. 1921/3, pot 389 m2,
- parc. št. 1980/4, pot 288 m2,
- parc. št. 1980/5, pot 735 m2, vse k.o. 2171 – Dovje,
za potrebe izgradnje daljinske kolesarske poti na relaciji od Mojstrane do platoja predora
Karavanke.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 22/8: Občina Kranjska Gora, v javno korist – za gradnjo daljinske kolesarske poti, na
podlagi 24. člena ZSPDSLS, brezplačno odsvoji nepremičnine parc. št. 1921/3, 1980/4 in
1980/5, vse k.o. 2171 – Dovje, in pooblašča župana, da za navedene nepremičnine podpiše
Pogodbo o brezplačni odsvojitvi nepremičnega premoženja z Republiko Slovenijo,
Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 22/9: Občina Kranjska Gora kot dejanski lastnik nepremičnin parc. št. 2022/2,
2024/8, 2024/11, 2024/13, 2024/15, 2024/17, 2024/20, 2024/26 in 2025/2, vse k.o. 2171 – Dovje,
daje soglasje RS, Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direkciji Republike Slovenije, za
poseg na te nepremičnine, ki bo potreben za ureditev daljinske kolesarske poti, na relaciji od
Mojstrane do platoja Karavanke.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Pridobitev statusa grajenega javnega dobra v lasti občine.

Člani sveta so gradivo prejeli naknadno po pošti.
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Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi je sodeloval:
Bogdan Janša: Pojasnil je, da se je Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami seznanil s predlaganim gradivom in predlagal sprejetje sklepa.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 22/10: O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
LOKALNEGA POMENA
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi nepremičnina parc. št. 1995/2, pot
304 m2, k.o. 2171 – Dovje.
II.
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane last Občine Kranjska Gora, pri kateri se
zaznamuje javno dobro.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet

Ad 8.
22/1 – Robert Kerštajn - vprašanje – ustno
Ali v zimskem času velja prepoved vožnje z osebnimi vozili po trasi kolesarske steze? Tekaška
steza, ki poteka po trasi kolesarske steze od konca žičnic v Kranjski Gori do poligona v Podkorenu
je namreč splužena in posipana. Zanimalo ga je, če je potrebno pluženje kolesarske poti na tem
območju? Izrazil je upanje, da bodo z odlokom uredili tekaške poti. Pluži se tudi prostor za
parkirišča v Planici, ki je prav tako namenjen za tekaško progo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da JP Komunala ne pluži odseka med Kranjsko Goro in Podkorenom,
prav iz namena, da to ostane za tekaške proge. Cesto so splužili žičničarji. Občina bo primerno
ukrepala tudi preko inšpekcijske službe. Parkirišča v Planici pa so v lasti države. OK Planica bo
opozoril, da prenehajo s pluženjem na tem območju.
22/2 – Robert Kerštajn - vprašanje – ustno
Kako je z magistralno cesto Kranjska Gora – Podkoren? Cesta je namreč v slabem stanju.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da imajo 5. marca sestanek z DRSC. Glavna tematika bo pločnik v
Gozdu Martuljku. Izpostavili pa bodo tudi to cesto.
22/3 – Blaž Knific- vprašanje – ustno
Pojasnil je, da ni bil zadovoljen z delnimi odgovori WTE-ja. Še vedno ga je zanimalo, kdo so člani
sveta? Kolikokrat so se ti člani sestali v mandatu 2010 – 2014? Ali se je že pridobil tehnični
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prevzem za sistem? Ali je za kanalizacijski sistem pridobljeno uporabno dovoljenje? Ponovno je
opozoril na obvestila, ki so jih s strani WTE prejeli nekateri občani. Prepričan je, da WTE nima
točnega popisa priklopa na sistem.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so vprašanja posredovali na WTE. Na marčevski seji bo osrednja
tema komunala. Takrat bo tudi predstavnik WTE prisoten na seji. Nekaj zadev pa morajo uredit tudi
z DRSC-jem.
Rajko Puš je pojasnil, da se kanalizacija gradi sukcesivno. Za določene zadeve so pridobivali nova
gradbena dovoljenja. Za več kot pol sistema pa je že pridobljeno uporabno dovoljenje. Uporabna
dovoljenja so naloga koncesionarja. Pred iztekom pogodbe bo občina ustavila plačila koncesijskih
obveznosti, če te zadeve ne bodo rešene.
22/4 – Blaž Knific- vprašanje – ustno
Izpostavil je problematiko obnov cest v Mojstrani. Priprave so se delale z neprimernimi materiali.
Takrat je bilo rečeno, da bo zadeva posredovana nadzoru. Opozoril je, da morajo z razpisi pohiteti,
da se asfaltira v primernem vremenu.
22/5 – Blaž Knific- vprašanje – ustno
Kaj je s kolesarsko potjo od bivšega LIP-a v Mojstrani do modre brvi?
Župan Jure Žerjav je pojasni, da je v sklopu izgradnje kolesarske poti od Mojstrane do platoja
Karavanke zajet tudi ta odsek. Ta odsek bi država že gradila, pa je imela težave z pridobivanjem
dovoljenja.
22/6 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, če lahko dobijo štiriletni program dela JP Komunale?
22/7 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Kako je z razpisom za energetsko sanacijo?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da razpis poteče 28. februarja. Občina je že naročila energetskega
pregleda stavbe. Kandidirali bodo s stavbo vrtca v Kranjski Gori. Kandidirati je možno za fasado,
okno in streho.
22/8 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Kako je s statusom kontejnerskega vrtca v Mojstrani?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je sklenjena triletna najemna pogodba. S tem, da po treh letih vrtec
ostane občini.
22/9 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Na KS Dovje Mojstrana so govorili glede tega, kdo lahko opravlja pogrebno dejavnost? Predlagali
so, da se v našem glasilu ter še glasilu Jesenic in Žirovnice objavi, kdo lahko opravlja pogrebno
dejavnost.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo poskrbeli za ustrezno objavo. Na podlagi zakona in odloka je
zadeva prenesena na naše komunalno podjetje.
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22/10 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Kako se naredi program obnove oziroma zamenjave svetilk javne razsvetljave? Izpostavil je primer,
kako so trideset let stare stebre za javno razsvetljavo skrajšali do mere, da so nanje namestili varčne
svetilke. Zanimalo ga je, če je to smotrno glede na starost stebrov?
22/11 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Predstavnik podjetja Sigor, ki je odkupil tri hale na območju KOP-a v Mojstrani, ga je zaprosil, da
obvesti krajanke in krajne, da bodo organizirali dan odprtih vrat.
22/12 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Nekatere Gorenjske občine so dobile obvestila, da je koncesija dosedanjim izvajalcem dimnikarskih
storitev potekla. Zanimalo ga je, kako je to z našo občino?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da koncesija za nošo občino še ni potekla.
22/13 – Bogdan Janša - opozorilo – ustno
Opozoril je na razbito steklo na ogledalu na Požgančevem mostu v Mojstrani.
22/14 – Gregor Benedik - vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je s smučiščem Macesnovec v Ratečah? V letu 2011 so namreč s strani države
prejeli kar nekaj sredstev.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so se pri njem oglasili lastniki smučišča z namenom, da bi občina
financirala priključek na električno omrežje. Žičnica dela lahko samo z agregatom. Pojasnil jim je,
da gre za njihov pogodbeni odnos z Elektro Gorenjska. Občina ne postavlja transformatorskih postaj
za gospodarske družbe. Več informacij o delovanju smučišča pa nima.
22/15 – Gregor Benedik - vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je novo dovozno cesto do poligona v Podkorenu?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da v lanskem letu sredstev niso v celoti porabili. Pridobljeno je
soglasje DRSC-ja za priključek na državno cesto. Opravljene so bile geološke raziskave ob samem
vodotoku. Izrazil je upanje, da bodo čim prej prišli do projekta, da opravijo razgovor z lastniki
zemljišč.
22/16 – Robert Plavčak - vprašanje – ustno
Glede obvestil WTE o priklopu na kanalizacijo se postavlja dvom o katastru priklopov. Pojasnil je,
da so tudi pri PGD Gozd Martuljek prejeli obvestilo.
22/17 – Robert Plavčak - vprašanje – ustno
Kaj se dogaja na področju tožbe glede vodarne v Kranjski Gori?
Rajko Puš je pojasnil, da je bil narok na sodišču že tretjič prestavljen. Drugega februarja so dobili
obvestilo, da je narok preklican zaradi pridobitve izvedenskega mnenja za nedoločen čas.
22/18 – Robert Plavčak - vprašanje – ustno
Izpostavil je protestno pismo, ki so ga prejeli na sami seji in govori o težavah z dostopom do obeh
trgovin Mercator v Kranjski Gori. Zanimalo ga je, kakšno stališče ima občina? Še posebej velik
problem je v TGC-ju glede poškodovanih stopnic in visečih ledenih sveč.
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je predlog, da se na tem območju časovno omeji parkiranje.
Parkirišča ob trgovinah so v solasti lastnikov trgovin. Občina je predlagala, da poberejo soglasja
vseh lastnikov. Pred leti s strani lastnikov ni bilo interesa, da bi vpeljali modro cono. V kolikor se
bodo vsi lastniki strinjali z uvedbo modre cono, bo občina uredila talne oznake in postavila
prometne znake. Glede TGC-ja je pojasnil, da bodo upravnika stavbe no to opozorili.
22/19 – Robert Plavčak - pobuda – ustno
Bankine skozi Gozd Martuljek, so bile šele danes očiščene. Predlagal je, da upravljavec najprej
očisti bankine, saj so pešci v veliki nevarnosti.
22/20 – Robert Plavčak - vprašanje – ustno
Kako je s pločniki v Gozdu Martuljku? Slišal je, da imajo na občini sestanek z DRSC na to temo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da imajo 5. marca sestanek na občini z DRSC-jem. Na sestanek bo
vabljena KS Rute. Zadeve se premikajo. Država je sprožila postopek razlastitve za tiste, ki se niso
odločili za prodajo. Imel je sestanek na Skladu kmetijskih zemljišč. Nekateri lastniki zemljišč so
podali predlog, da parcele ob cestnem pasu zamenjajo s Skladom. Slad ima sprejet svoj pravilnik,
kjer imajo termin kmetijska zemljišča v bližini stavbnih zemljišč. Za ta zemljišča so postavili ceno
50% cene stavbnih zemljišč. Izrazil je upanje, da bodo čim prej odkupili vso zemljo. Projekt je
narejen, zagotovljena pa so tudi Evropska sredstva. Občina bo v projektu pločnikov sofinancirala
projekt. Odkupe zemljišč vodi DRSC. Po sestanku z DRSC bo tudi sklican zbor občanov za
območje KS Rute.
22/21 – Robert Plavčak - vprašanje – ustno
Bil je mnenja, da so stojnice na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori neprimerne za ta zimski čas.
Podal je pobudo, da se zadeva primerno uredi.
22/22 – Jože Zupančič - pobuda – ustno
Podal je pobudo, da se organizira prodajo cvetja po primernih cenah. Predlagal je, da bi tudi uvedli
nazaj ocenjevanje ocvetličenja.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je prodaja cvetja gospodarska dejavnost. Bodo pa posedovali
pobudo glede ocenjevanja turističnim društvom.
22/23 – Blaž Knific- vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, če bodo zbore občanov sklicali po vseh krajevnih skupnostih?
Župan Jure Žerjav pojasnil, da se bodo po prireditvi v Planici dogovorili s posamezno krajevno
skupnostjo glede zbora občanov in dnevnega reda.

Ad 9.
Rajko Puš je pojasnil, da so se na sestanku z občinskim redarstvom dogovorili, da se zaradi
povečanja deliktov zoper premoženje občanov na sejo občinskega sveta povabi predstavnika
Policije.
Jože Mernik iz Policijske postaje Kranjska Gora je predstavil statistiko vlomov in tatvin. Vlomi so
se v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 povečali za 25%. Vlomi so v porasti v celi Sloveniji. Še
večji porast vlomov se pojavlja v Avstriji in Italiji. S sosednjimi policijami so se dogovoril, da bodo
poostrili nadzor. Opozoril je na največje nevarnosti in na preventivo. Pozval je občane, da v kolikor
opazijo kaj nenavadnega naj o tem obvestijo policijo. Ko gredo na dopust na to ne pišejo na spletne
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strani. Z nekom naj se dogovorijo, da jim v času njihove odsotnosti skrbijo za pošto, ter da so
zvečer prižgane tudi luči. Skupaj z redarsko službo bodo opravljali obhode.
Mojca Kelvišar: Zanimalo jo je, če bodo v času prireditve v Planici zagotovili več policistov?
Jože Mernik je pojasnil, da so se dogovorili, da bodo imeli povečano število policistov.
Župan Jure Žerjav je podal naslednje informacije:
• 21.1.2013 so imeli svetniki predstavitev HIT-ove strategije in Občinskega podrobnega
prostorskega načrta pod Vitrancem.
• Lastnik parcele v Podkorenu, kjer je po Občinskem načrtu dovoljena gradnja bencinske
črpalke in hotela je predlagal določene spremembe. KS Kranjska Gora je zadevo odstopila
VO Podkoren. VO Podkoren se s predlaganimi spremembami ne strinja. To stališče VO
Podkoren bodo upoštevali in o tem obvestili lastnika.
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

