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: 26.03.2014
Z A P I S N I K
32. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 26.03.2014 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, Slavko Miklič, Bogdan Janša, Robert Kerštajn, Vlasta Kotnik, Janja Dolhar, Mirjam
Žerjav, Gregor Benedik, Cvetka Pavlovčič in Robert Plavčak (13 od 16)
Matevž Podrekar, dr. Janez Mlinar in Mojca Kelvišar - odsotni
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Vlasta Skumavc Rabič, Boštjan Pristavec, Henrika Zupan in Uroš Birsa.
 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 na seji
prejeli še: zapisnik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, zapisnik Odbora za
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, zapisnik Statutarno pravne komisije,
popravek sklepov Ukinitve statusa javnega dobra, sprememba sklepa pri Predstavitvi osnutka
občinskega podrobnejšega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG
H2), popravljen Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih
komunalnih čistilnih naprav v občini Kranjska Gora ter predlog sklepa o določitvi višine
subvencioniranja.
Najprej so obravnavali zapisnik 31. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 31. seje
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 31. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 32/1: Potrdi se zapisnik 31. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je predstavil dnevni red.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DNEVNI RED:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gornjesavski muzej
Jesenice – UPB1 – skrajšani postopek
Predstavitev osnutka občinskega podrobnejšega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem
v Kranjski Gori (KG H2)
Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih
komunalnih čistilnih naprav v občini Kranjska Gora
Uskladitev cen ravnanja s komunalnimi odpadki z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Kranjska Gora
Razpis referenduma za ustanovitev nove Krajevne skupnosti Podkoren
Poročilo o delu Sveta glasila za leto 2013
Ukinitev statusa javnega dobra in dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
občine za leto 2014 – dodatek – popravek sklepov o ukinitvi statusa javnega dobra
Vprašanja in pobude
Informacije

V razpravi je sodeloval:
Bogdan Janša: Zanimalo ga je, kako je z zapisnikom 4. izredne seje?
Župan Jure Žerjav je pojasnil ja bodo zapisnik 4. izredne seje obravnavali na naslednji seji.
Po razpravi, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani dnevni red:
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1 – skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
Robert Plavčak je prestavil mnenje Statutarno pravne komisije. Komisija se je strinjala s skrajšanim
postopkom. Predlagali pa so, da se v odloku črta UPB1. Opozorili so, da se akti objavljajo v
Uradnem glasilu slovenskih občin.
Vlasta Skumavc Rabič je pojasnila, da je odlok pripravljen po smernicah in da je prav, da piše
UPB1. V 3. členu pa se lahko doda še objava v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Vlasta Kotnik je pojasnila, da so se člani Odbora za negospodarstvo seznanili z odlokom. Na odlok
niso imeli pripomb.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 32/2: Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice - UPB1.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je podrobno predstavil točko Predstavitev osnutka občinskega podrobnejšega
prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2). Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem.
Bogdan Janša je predstavil delo Komisije za spremljanje in zastopanje občanskih interesov pri
usklajevanju predlogov z ostalimi lastniki zemljišč pri pripravi OPPN KG H2 (pod Vitrancem).
Člani sveta so zapisnike komisije prejeli v gradivu. Ob koncu je ocenil, da je predlog odloka
pripravljen v taki meri, da se ga da v javno razgrnitev. Odlok je obravnaval tudi Odbor za
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
Zaradi tehničnih težav z računalnikom je župan Jure Žerjav točko prekinil in predlagal, da jo
nadaljujejo, ko odpravijo težave.
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Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za
nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kranjska Gora. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem na sejo. Na samo seji pa so prejeli še popravljen pravilnik.
Rajko Puš je podal podrobnejšo obrazložitev. Namen pravilnika je varstvo okolja. Zaradi popravka
4. člena so pred sejo prejeli popravljeno gradivo. Tehnično pomoč bo nudil koncesionar.
Anton Požar je predstavil mnenje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Na odboru
jih je zanimalo, kakšni bodo stroški čistilnih naprav, ko bodo v funkciji? Marsikdo ne bo vedel,
kakšno čistilno napravo kupiti. Odbor je predlagal sprejem pravilnika.
Rajko Puš je predstavil stroške delovanja čistilne naprave. Strošek se bo ob uporabi malih čistilnih
naprav za uporabnike znižal.
Robert Plavčak je pojasnil mnenje Statutarno pravne komisije. Komisija ni imela pripomb.
V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Zanimalo ga je, kakšna je razlika med stalno in začasno prijavljenimi prebivalci?
Rajko Puš je pojasnil, da je vseh, ki bodo potrebovali malo čistilno napravo 358. 152 pa je trenutno
takšnih, ki jim bo občina sofinancirala nakup.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je subvencija samo za občane. Vsem 152 lastnikom, ki imajo
stalno bivališče v naši občini bodo poslali pisno obvestilo. Interes občine je, da se okolje čim prej
uredi.
Blaž Knific: Koliko sredstev bodo zagotovili za leto 2014? Strinjal se je, da se vse lastnike o tem
obvesti. Koncesionar pa bi moral v vseh krajevnih skupnostih opraviti predstavitev.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo z rebalansom zagotovili sredstva. Nakup male čistilne
naprave pa je stvar posameznika.
Robert Plavčak: Problematika malih čistilnih naprav je še nejasna. Zanimalo ga je, kako je s stroški
montaže čistine naprave in njen zagon? Kaj bo z malimi čistilnimi napravami, ki so že urejene?
Rajko Puš: Pravilnik govori o vgrajeni čistini napravi.
Jože Zupančič: Zanimalo ga je, kaj se bo zgodilo, če kdo ne bo v dveh letih uredil čistilne naprave?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da pravilnik ni časovno omejen. Vendar pa bodo organi po dveh letih
ukrepali. Do leta 2015 je na območju TNP potrebno zgraditi male čistilne naprave.
Rajko Puš je pojasnil, da izvajalec javne službe sporoča vse podatke o malih čistilnih napravah
državi. Po izteku teh rokov bo ukrepala državna inšpekcija.
Vesna Kovačič: Zanimalo jo je, kako je s pravnimi osebami v stanovanjskih objektih?
Rajko Puš je pojasnil, da je upravičenec po tem pravilniku izključno fizična oseba.
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Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje še naslednji:
SKLEP 32/3: Sprejme se Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za nakup
in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kranjska Gora.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo nadaljevali 2. točko dnevnega reda.
Uroš Birsa iz podjetja API arhitekti je s pomočjo projekcije predstavil osnutek občinskega
podrobnejšega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2).
Bogdan Janša: Pojasnil je, da so zadevo obravnavali na Odboru za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami. Na Odboru so sprejeli dva sklepa.
Robert Plavčak: Prestavil je mnenje Statutarno pravne komisije. Glede prvega in drugega sklepa ni
bilo pomislekov. Bili pa so mnenja, da tretji sklep ni v pristojnosti občinskega sveta.
V razpravi so sodelovali:
Gregor Benedik: Ali so pri analizi parkirišč preverili, koliko je avtomobilov v soboto na tem
področju? Glede na število smučarjev je bil mnenja, da je prostor za dostop do smučišča majhen.
Uroš Birsa: Upoštevali so 840 parkirnih mest, kolikor jih je navedenih v prometni študiji. Celotna
kapaciteta parkirnih mest bo 1061. Dostop do smučišča bo urejen s tekočim trakom.
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da je nujno, da ta prostor uredijo in pridobijo parkirišča ter dodatno
gostinsko ponudbo. Današnja predstavitev pa ga še ni prepričala, da bi glasoval, da zadevo pošljejo
v javno razgrnitev. Bil je mnenja, da to zadevo sedaj urejajo za zanamce. Zato je menil, da jim ne
smejo uničiti prostora. Še vedno je pri predstavitvi preveč vprašanj in premalo odgovorov. Ni
zasledil zapisnika lastnikov, da soglašajo s komasacijo. Kakšna je višina talne vode, saj gredo 8
metrov pod zemljo? Pri grafiki ga je zmotilo drevje pri policijski postaji, saj je tam heliodrom.
Infrastruktura je bila prikazana samo v delni izvedbi. Vsa infrastruktura pade na občino. Ni našel
dostopa do 4 parcel, ki so ostale ob tem območju. Lože v strehah niso primerne za naše kraje.
Število hotelov na tako majhnem področju je preveliko. Hoteli imajo samo podzemna parkirišča.
Zanimalo ga je, kje bodo parkirali uslužbenci? Hoteli nimajo svojih zunanjih površin. Kam bodo
odstranjevali sneg? Ni se strinjal z gradnjo na območju smučišč.
Uroš Birsa: Stopnja pozidanosti bo 20%, kar je manj od predvideno dovoljenih 30%. Objekti na
smučišču se bodo renovirali. Drugih gradenj na smučišču pa ni predvidenih. Glede snega je dovolj
zelenih površin, da se sneg umakne. Parkirišča za zaposlene bodo v garažah. Ob polni zasedenosti
pa bodo morali zaposleni koristiti plačljive parkirne prostore. Infrastruktura je izdelana v celoti. Ob
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Borovški cesti je predviden pločnik. Prav tako ni večjih problemov z umestitvijo heliodroma. Glede
podzemnih vod je pojasnil, da naj bi bila podtalnica 9 metrov pod površjem.
Vesna Kovačič: Njeno stališče je bilo, da ima Kranjska Gora za svoje turistične namene dovolj
hotelov. V tem predlogu gre za tri dokaj velike objekte. S tem bo območje prenatrpano s hotelskimi
objekti. Bila je mnenja, da so bile bolj uslišane želje in interesi drugih lastnikov. Poudarek naše
komisije je bil, da se ohrani čim več zelenih površin. To se ne bo zgodilo. Prav tako je bil poudarek
naše komisije, da bi se šlo v gradnjo manjših družinskih hotelov. Tudi to se ne bo zgodilo. Naši
člani komisije se niso strinjali, da bi občina gradila druge spremljajoče objekte. Ne ve se, kdo bo to
gradil. Občina se zaveda, da nujno potrebuje parkirišča in da smo tudi lastniki zemljišča v 38,55%
deležu. Občina naj bi s komasacijo večvredno zemljo menjala za manj vredno ob državni cesti. V
kolikor bodo parkirišča plačljiva bo žičnica izgubila še dodatne smučarje. Ali bomo lahko zadostili
potrebam hotelskih kompleksov glede vode, elektrike in druge infrastrukture. Poudarila je, da je
razvojno naravnana. Ker pa je občina lastnik 38,55% zemljišča bi morali v dobro kraja upoštevati
racionalnost prostora.
Uroš Birsa: V občinskih planih je to celotno območje namenjeno za hotelsko gradnjo. Po občinskih
planih bi bila lahko kapaciteta hotelov tudi do 50% večja. Posamezni programi v hotelih se bodo
lahko povezovali. Gre za dve etaži javnih programov. Bil je mnenja, da je zelenih površin dovolj.
Kapacitete vode in elektrike so prej preverili.
Župan Jure Žerjav je opozoril na razliko med prostorsko ureditvenimi pogoji in občinskim
podrobnim prostorskim načrtom. Ni se strinjal s primerjavo donosnosti parkirne hiše v Ljubljani in
Kranjski Gori. Bolj ga je skrbel stavek, da ni donosno graditi hotelov. V zapisniku je bilo stališče g.
Simiča, ki govori o gradnji apart garni hotela. Ali je apart garni hotel to, kar se je že v Kranjski Gori
ponovilo? Kar naenkrat so se ti objekti spremenili v stanovanjski objekt. Tega pa si ne želijo.
Mirjam Žerjav: Sodelovala je s komisijo od vsega začetka. Že na prvi predstavitvi je izpostavila
nekaj vprašanj, ki še danes niso rešena. Ni bila rešena umestitev kolesarske steze, tekaške proge ter
parkirišč za avtodome v bližini smučišč. Pripravljavec je zmanjšal velikost objektov. Še vedno pa
posamezni hoteli ne razpolagajo z lastno parcelo glede na velikost hotelov. Funkcionalno zemljišče
bo za hotele zagotavljala občina. Tem njenim vidikom ni bilo zadoščeno. V samem predlogu ni
opredeljena hotelska ponudba in vsebina. Opredeljena je samo velikost objektov. Izrazila je
bojazen, da bi dobili tri apart hotele. Njo osebno je motilo, da sta na tem območju dve parceli, ki sta
v lasti privatnih lastnikov, ki se jih še ni vključilo v sam predlog parcelacije. Garaža, ki naj bi jo
gradila občina je v nekem delu zarisana na tuji parceli. Na eni od zadnjih sestankov je direktorica
komunale opozorila na postajališča za avtobuse. Vrisanih je bilo nekaj postajališč. V samem
predlogu odloka pa piše, da mora vsak hotel zagotoviti 3 do 5 parkirnih mest za avtobuse, lahko tudi
na drugi lokaciji. Kakšna bo višina hotelov?
Uroš Birsa: Pojasnil je, da so se zavzemali za to, da ob hotelih ni parkirišč za avtobuse. Parkirišča
naj bi bila znotraj območja. Pojasnil je višinske mere.
Anton Požar: Podprl bo predlog sklepa, da se gre v javno razgrnitev. Vsi se zavedajo, da je potrebno
izgraditi parkirišča. Z občinskih parcel ni dostopa do smučišča. Upoštevati morajo napake, ki so se
dogajale v Kranjski Gori.
Robert Plavčak: Kot član komisije je pojasnil, da je bila to odgovorna naloga. Upoštevali so javne
interese in interese gospodarstva. Kompleks se lahko izgrajuje fazno. Upoštevali so tudi prometno
študijo. O infrastrukturi so se veliko pogovarjali. Bil je mnenja, da so delali zelo dobro. Predlog bo
podprl.
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Blaž Knific: Pohvalil je delo občinske komisije. Bil je mnenja, da so ščitili interese občine. To je
zadnja občinska parcela, na kateri se lahko kaj naredi. Trenutna stanje je sramotno za občino
Kranjsko Goro. Podprl bo predlagane sklepe.
Slavko Miklič: Bil je mnenja, da bodo s tem dobili hotelski resort.
Župan Jure Žerjav se je zahvalil za delo občinski komisiji. Izrazil je pričakovanje, da bo v javni
razgrnitvi v odlok vključenih še nekaj varovalk v smeri, da na tej lokaciji naredijo to, kar je bilo
danes predstavljeno.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 32/4: Občinski svet se je seznanil s poročilom o delu Komisije za spremljanje in

zastopanje občinskih interesov pri usklajevanju predlogov z ostalimi lastniki zemljišč
pri pripravi OPPN KG H2.
SKLEP 32/5: Občinski svet se je seznanil z dopolnjenim osnutkom Odloka o podrobnem

prostorskem načrtu za območje pod Vitrancem (KG H2) in predlaga, da se osnutek
javno razgrne.
SKLEP 32/6: V skladu z določbami pravilnika o izvedbi komasacije zemljišč na območju
občinskega lokacijskega načrta Občina na območju OPPN »Pod Vitrancem« KG H2

predlaga uvedbo komasacije. Postopek komasacije mora biti končan pred sprejemom
OPPN na občinskem svetu.
Jože Zupančič: Pred glasovanje je pojasnil svoj glas proti. Na vsa vprašanja ni dobil odgovor. Izrazil
je bojazen, da bodo ti odgovori prezrti.
Vesna Kovačič: Pred glasovanjem je pojasnila dogajanje okoli hotela v Mojstrani. Zaradi takšnih
zadev, se bo vzdržala glasovanja.
Župan Jure Žerjav je svetnike pozval h glasovanju.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 10
PROTI – 1

Sklepi so bili sprejeti.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Uskladitev cen ravnanja s komunalnimi odpadki z Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini
Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Rajko Puš je podrobneje predstavil uskladitev cen.
Henrika Zupan je predstavila Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kranjska Gora za leto 2014.
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Anton Požar je predstavil mnenje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Pohvalil je
pripravljavce gradiva. Odzvali so se tudi na predloge odbora. Na odboru so izpostavili, da se tudi v
našem okolju pojavlja kurjenje odpadkov. Predlagal je, da Občina še vedno subvencionira tisto, kar
lahko. Glede kuhinjskih odpadkov pa je menil, da se bo zaradi cene marsikdo odpovedal uslugi
odvažanja bioloških odpadkov. Predlagal je ponovni nakup kompostnikov. Menil je, da bi morali
omogočiti odlaganje odpadkov na Malo Mežaklo tudi drugim občinam. S tem bi zmanjšali stroške
odlaganja.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Bila je mnenja, da je cena odvažanja bioloških odpadkov kar visoka. Ali lahko več
družinskih hiš uporablja en zabojnik? Opaža, da se biološki odpadki odmetavajo tudi v naravi.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da lahko več gospodinjstev uporablja skupen zabojnik. Cene so
primerljive s sosednjimi občinami. Težko pa je primerjati večja mesta. Bila je mnenja, da je
kompostiranje v zimskem času oteženo.
Mirjam Žerjav: Strinjala se je s subvencijo.
Robert Plavčak: Načeloma je proti podražitvam. Ni pa proti subvencijam. Njihov cilj bi moral biti,
da bo odlaganje odpadkov zaradi ločevanja vsako leto cenejše.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je predlog oblikovan na podlagi uredbe, ki jo določa država. Ob
ločevanju in mehanski obdelavi odpadkov se stroški samo večajo. Visoka postavka je tudi finančno
jamstvo. Subvencijo, ki je predlagana lahko potrdijo, ker imajo sredstva zagotovljena v proračunu.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da gre za usklajevanje cen z državno uredbo in ne za podražitev cen.
Zadnja podražitev je bila v letu 2004.
Jože Zupančič: Zanimalo ga je, če lahko olupke od bio banan in pomaranč kompostira.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da lahko olupke bio sadja kompostira.
Blaž Knific: Koliko je zabojnikov za biološke odpadke v občini? Zanimalo ga je, če so cene v
gradivu točne?
Henrika Zupan: Pojasnila je, da so cene v gradivu točne. V občini je vseh zabojnikov 259.
Blaž Knific: Že v preteklosti je pojasnil, da morajo veliko delati na zbiranju in sortiranju odpadkov.
Bil je mnenja, da gre kar za očitno podražitev. Občan je posnel film, ki prikazuje, da še vedno 1/3
bioloških odpadkov konča med mešanimi odpadki. Ne bo podprl spremembe cen.
Henrika Zupan: V naši občini je bil narejen večji napredek glede ločevanja odpadkov, kot v drugih
občinah, ki vozijo odpadke na Malo Mežaklo. Film je prikazal, da se še povsod pojavljajo problemi
z ločevanjem odpadkov. Komunala se poslužuje tudi inšpekcijske službe.
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Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 32/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora potrdi cene ravnanja s komunalnimi
odpadki, ki jih je pripravilo javno podjetje Komunala Kranjska Gora d.o.o. na podlagi
Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2014.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 7
PROTI – 5

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 32/8: Sprejme se sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne
občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2014.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 11
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Razpis referenduma za ustanovitev nove Krajevne skupnosti
Podkoren. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Robert Plavčak je predstavil delo Statutarno pravne Komisije.
Ker ni bilo razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 32/9: Sprejme se SKLEP O RAZPISU REFERENDUMA za izločitev naselja
Podkoren iz Krajevne skupnosti Kranjska Gora in ustanovitev nove krajevne skupnosti z
imenom Krajevna skupnost Podkoren.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poročilo o delu Sveta glasila za leto 2013 . Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Bogdan Janša je predstavil poročilo. Izrazil je razočaranje, da jim ni uspelo povečati sredstva za
povečanje naklade. Razpisi bodo sedaj omenjeni na polovico strani. Uvedli pa so tudi spremembo
vsebine komercialnih oglasov. Potrebno bi bilo popraviti odlok.
Robert Plavčak je predstavil mnenje Statutarno pravne komisije.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Pojasnil je, da je z glasilom zadovoljen. Opozoril je, da je glasilo v službi občanov
za to se ni strinjal, da se razpisov ne objavlja v celoti.
Mirjam Žerjav: Pojasnila je, da so omejeni z odlokom in pogodbo. Bili so soglasni, da se razpis
omeji na polovico strani.
Župan Jure Žerjav je bil mnenja, da bi se razpis za kmetijstvo objavljali v celoti.
Slavko Miklič: Bil je mnenja, da občani pogrešajo pripombe in predlogi ter objavo aktov.
Blaž Knific: Predlagal je, da bi povečali sredstva za izdajanje glasila.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 32/10: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu Sveta
glasila za leto 2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Ukinitev statusa javnega dobra in dopolnitev načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine za leto 2014 – dodatek – popravek sklepov o ukinitvi statusa
javnega dobra. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo ter dodatkom na sami seji.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev. Pojasnila je tudi napako v sklepu 30/14
in sicer je prišlo pri dveh parcelah do napake. Namesto 849/1 mora biti 849/4 ter namesto 866/3
mora biti 886/3.
Župan Jure Žerjav je predlagal naslednji sklep:
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SKLEP 32/11: Popravi se sklep o ukinitvi javnega dobra št. 30/14 tako, da pravilno glasi:
SKLEP 30/14: o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Nepremičninam s parc. št. 849/4, 850/1 in 886/3, vse k.o. Kranjska Gora, se ukine status
javnega dobra.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa postanejo last Občine Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Egidija Košir Mrovlje je predstavila ukinitev statusa javnega dobra in dopolnitev načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine za leto 2014.
Bogdan Janša je predstavil mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Odbor je predlagal, da se sklepi sprejmejo.
Ker ni bilo razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 32/12: Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini s parc. št. 902/3, 902/5, 902/8, 788/6 in
788/7, vse k.o. Višelnica II ter na nepremičnini parc. št. 2024/29 in 2033/1, obe k.o.
Dovje.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa postanejo last Občine Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 32/13: Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014 se

dopolni tako, da se v Načrt pridobivanja nepremičnin dodajo naslednje nepremičnine:
Okvirna
lokacija
k.o.
Višelnica
parc. št.
758/5
757/5
754/8
754/9
754/10
753/2
754/12
750/5
745/1

Okvirna
velikost
v m2

Vrsta
nepremičnine

Namen načrtovanega
pridobivanja nepremičnine

občinska cesta
občinska cesta
občinska cesta
občinska cesta
občinska cesta
občinska cesta
občinska cesta
občinska cesta
občinska cesta

nakup zemljišča za občinsko cesto
nakup zemljišča za občinsko cesto
nakup zemljišča za občinsko cesto
nakup zemljišča za občinsko cesto
nakup zemljišča za občinsko cesto
nakup zemljišča za občinsko cesto
nakup zemljišča za občinsko cesto
nakup zemljišča za občinsko cesto
nakup zemljišča za občinsko cesto

II
268
35
51
55
6
504
239
1269
59

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 32/14: Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014 se

dopolni tako, da se v Načrt razpolaganja z nepremičninami dodajo naslednje
nepremičnine:
Identifikacijska
oznaka
nepremičnine
2644
k.o.
VIŠELNICA II
parc. št.
902/3

2171
k.o.
DOVJE
parc. št.
2024/29
2033/1
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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Pojasnilo za razpolaganje z nepremičninami

Velikost parcel
v m2

104 opuščena stara pot (predvidena menjava z
nepremičnino – parcelo, na katero posega sedanja
občinska cesta)

237 opuščena stara pot
25 funkcionalno zemljišče k stanovanjski stavbi
PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Ad 8.
32/1 – Anton Požar – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, če je bila upoštevana pobuda Odbora za nakup 100 kompostnikov?
Rajko Puš je pojasnil, da so sredstva namenjena v proračunu.
32/2 – Anton Požar – vprašanje – ustno
V Ratečah so se dlje časa trudili za krožišče proti Planici. DRSC je obljubila, da bo začasno
krožišče ob prireditvi v Planici ostalo, vendar ni. Kako je s tem?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil to dogovor z bivšim direktorjem DRSC-ja.
32/3 – Cvetka Pavlovčič – pobuda – ustno
Podala je pobudo, da bi se v Gozdu Martuljku postavili koši za pasje odpadke.
32/4 – Cvetka Pavlovčič – pobuda – ustno
Po prireditvah v Kranjski Gori ostajajo smeti pred šolo. Podala je pobudo, da bi komunala smeti po
prireditvi pospravila.
32/5 – Cvetka Pavlovčič – pobuda – ustno
Pred šolo v Kranjski Gori je v času gradnje izginilo stojalo za kolesa. Podala je pobudo, da bi
namestili novo stojalo za kolesa.
32/6 – Mirjam Žerjav – vprašanje – ustno
Na prejšnji seji je podala vprašanje Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu glede novih
oglaševalskih tabel. Zahvalila se je za ukrepanje. Prosila je inšpekcijo, da obrazloži postopek. Zakaj
so ti postopki trajali toliko časa?
Rajko Puš je pojasnil, da bodo to obravnavali, ko bodo imeli na seji poročilo o Medobčinskemu
inšpektoratu in redarstvu.
32/7 – Bogdan Janša – pobuda – ustno
Pojasnil je, da so se pojavile poškodbe na novem delu ceste skozi Mojstrano. Podal je pobudo, da
strokovne službe opravijo ogled.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je tudi sam opazil poškodbe. O tem bodo obvestili DRSC.
32/8 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Že na prejšnji seji je izpostavil zaporo ceste v Mojstrani. Zapora je bila posledica velike količine
snega. Do danes še ni prejel odgovora.
32/8 – Bogdan Janša – pobuda – ustno
Uporabniki telovadnice v šoli v Mojstrani so ugotovili, da del strehe pušča. Predlagal je, da se
zadeva ogleda.
32/9 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Ali je že znana odločitev glede kontejnerskega vrtca v Mojstrani?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da odločitev glede PURES-a še ni znana.
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32/10 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Ali je možno razsvetliti most v Fabrki?
32/11 – Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Ni še prejel odgovora iz prejšnje seje in sicer glede zimske službe v Gozdu Martuljku ter kako je z
občinskih prostorskim načrtom. Prosil je za odgovore.
32/12 – Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kaj je s staro čistilno napravo pri Špiku?
32/13 – Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kako je s pločniki v Gozdu Martuljku?
Odgovor je v točki informacije.
32/14 – Robert Plavčak – pobuda – ustno
V naši občini ni čiščenja bioloških zabojnikov. Predlagal je, da bi to urejali tudi v naši občini.
32/15 – Robert Plavčak – pobuda – ustno
Predlagal je, da se pristopi k novemu Odloku o občinskem glasilu.
32/16 – Robert Plavčak – pobuda – ustno
Podal je pobudo, da bi pregledali Odlok o občinskih priznanjih.
32/17 – Blaž Knific – pobuda – ustno
Na prejšnji seji je podal pobudo za določitev deponije polomljenih dreves. Na to pobudo se je
odzvala KS Dovje Mojstrana. Označili bodo lokacijo, kamor bodo lahko občani pripeljali podrta
drevesa in veje.
Župan Jure Žerjav je pozval občane, da res odlagajo samo zeleni odrez.
32/18 – Blaž Knific – pobuda – ustno
Še vedno ni zasledil plana in poročila civilne zaščite.
32/19 – Blaž Knific – vprašanje – ustno
Kako je z železniškimi mostovi na kolesarski stezi? Mostovi vidno propadajo.
32/20 – Blaž Knific – pobuda – ustno
Še vedno ni urejena brežina Mojstranške gobeli.
32/21 – Blaž Knific – vpršanje – ustno
Še vedno ni dobil odgovora glede poročila podžupana.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da podžupan izvaja naloge, ki mu jih naloži župan.
Jože Zupančič je pojasnil, da vsak mesec poda pisno poročilo županu in direktorju uprave o
njegovem delu. Nikjer pa ni zasledil poročila Blaža Knifica, ki je bil podžupan v prejšnjem
mandatu.
32/22 – Blaž Knific – pobuda – ustno
Predlagal je, da bi naredili okroglo mizo o gospodarstvu. Vse akterje naj se pisno povabi.
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Ad 9.
Župan Jure Žerjav je podal naslednji informaciji:
- Glede na zadnjo izredno sejo je pojasnil, da državni razpis še vedno ni bil objavljen. Na občino
so prejeli navodilo, da je potrebno celoten načrt predelati. To sedaj dela 18 občin na
Gorenjskem.
- Glede pločnikov so imeli sestanek na DRSC. Dogovorili so se, da ne morejo delati enega kosa
pločnika. Brez samega posega v cesto ni možno zgraditi pločnika. Dogovor je bil, da se opravijo
pripravljalna dela na čim večjem delu ceste. Izvedel se bo pločnik v makadamski obliki. Če bo
vse prav bodo že aprila izvedli javni razpis.

Seja je bila zaključena ob 20.50 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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