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: 23.04.2014
Z A P I S N I K
33. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 23.04.2014 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, Mirjam Žerjav, Gregor
Benedik, Cvetka Pavlovčič, Matevž Podrekar, dr. Janez Mlinar, Mojca Kelvišar in Robert Plavčak
(15 od 16)
Janja Dolhar - odsotna



PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Monika Jakelj, Henrika Zupan, Robert Bizjak in Ivan Hočevar.



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.
Najprej so obravnavali zapisnik 4. izredne seje ter 32. redne seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.
2.

Obravnava in sprejem zapisnika 4. izredne seje
Obravnava in sprejem zapisnika 32. seje
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 4. izredne seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 33/1: Potrdi se zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 4. izredne seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 33/2: Potrdi se zapisnik 32. 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.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.

4.
5.
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Odlok o rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014
Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora
za leto 2013
Končno poročilo o opravljenem nadzoru Izvajanje proračuna Občine Kranjska Gora v letu
2013 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 in sicer PP 150221 - Fekalna kanalizacija - investicije
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2013
Letno poročilo 2013, poslovni načrt za leto 2014 in plan porabe amortizacije v letu 2014 –
Komunala Kranjska Gora d.o.o.
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda za leto 2013 – WTE Projektna družba Kranjska Gora d.o.o., Služba za gospodarstvo in
gospodarske javne službe
Poročilo o obratovanju CČN Jesenice in odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla za
leto 2013 – JEKO-IN d.o.o. Jesenice

Poslovno poročilo LTO-ja Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora za leto 2013 in program
dela LTO-ja za leto 2014
7. Sklep o povečanju osnovnega kapitala s finančnim vložkom v družbo Infrasport d.o.o.
8. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2013
9. Ukinitev statusa javnega dobra in dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
občine za leto 2014
10. Prodaja nepremičnin
11. Vprašanja in pobude
12. Informacije
6.

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

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014.
Na predlog rebalansa niso bili vloženi amandmaji. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 33/3: Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora z
obrazložitvami in načrt razvojnih programov za obdobje 2014 - 2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je podrobno predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru
Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2013. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 33/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru Izvajanje proračuna
Občine Kranjska Gora v letu 2013 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 in sicer PP 150221 - Fekalna
kanalizacija - investicije. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 33/5: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru nad izvajanjem proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2013 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 in sicer PP 150221 - Fekalna kanalizacija - investicije.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora
za leto 2013. Izpostavil je večje investicije v letu 2013. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 33/6: Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko:
Letno poročilo 2013, poslovni načrt za leto 2014 in plan porabe amortizacije v letu 2014 –
Komunala Kranjska Gora d.o.o.
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za
leto 2013 – WTE Projektna družba Kranjska Gora d.o.o., Služba za gospodarstvo in gospodarske
javne službe
Poročilo o obratovanju CČN Jesenice in odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla za leto
2013 – JEKO-IN d.o.o. Jesenice. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
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Henrika Zupan je podrobneje predstavila delovanje Komunale Kranjska Gora.
Anton Požar je predstavil mnenje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Izpostavil je problem zimske službe. Ob sneženju v mesecu februarju niso bile
prevozne vse ulice v Gozdu Martuljku. Nanj se je obrnilo nekaj občanov. Bil je mnenja, da so bili
intervali pluženja predolgi. Zanimalo ga je, kako je s čiščenjem pokopališč. Doživel pa je tudi
škodni primer ter ga predstavil.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da večjih pripomb na delo zimske službe ni bilo. Na nekaterih delih pa
zaradi stoječih avtomobilov ni bilo možno pluženje. Bila je mnenja, da so bile vse ceste prevozna s
snežnimi verigami. V naši občini je bil 5 dni razglašen rdeči alarm zaradi vremena. V drugih
predelih države je povečini deževalo zato ljudje, ki so prihajali v našo občino niso bili pripravljeni
na tolikšno količino snežnih padavin. Pojasnila je še, kako je s škodnimi primeri zaradi izvajanja
zimske službe. V letošnji zimi so se resno soočili s problemom odlaganja snega. Opozorila je na
obcestne pasove. Vse škodne primere je prevzela zavarovalnica. Glede pokopališč pa je pojasnila,
da jih niso takoj splužili. To pa zato, ker so bile ceste prioritetnega pomena. V tujini se zavzemajo
stališča, da se pokopališča v zimskem času ne plužijo.
Jože Zupančič: Pohvalil je delo komunale glede zimske službe ter vodooskrbe. Zahvalil se je tudi
Jeseniški komunali za izvajanje del. Bil pa je mnenja, da bi morali razmisliti o svojem podjetju za
odlaganje odpadkov. Zadovoljen je bil tudi z delovanjem kanalizacijskega sistema.
Blaž Knific: Pohvalil je delo zimske službe.
Bogdan Janša: Podprl je uvedbo računalniške kontrole zabojnikov za odpadke. Izpostavil je sanacijo
udarnih jam. Predlagal je, da bi najprej opravili popis vseh udarnih jam ter šele nato ocenili škodo.
Zanimalo ga je, če ima komunala kakšno postavko za intervencije? Izpostavil je problem, da voda iz
občinske ceste odteka k podjetniku in mu dela probleme, saj mu vlaži delovni material.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da posebne intervencijske postavke nimajo. Zadeve urejajo preko
občinskega poračuna. Poizkušajo pa čim prej reševati zadeve. Prosila je, da ji svetnik posreduje
podatke. Glede udarnih jam je pojasnila, da komunala krpa udarne jame ne pa tudi usedkov.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se intervencijske zadeve rešujejo preko posebne proračunske
postavke. Glede krpanja udarnih jam pa je pojasnil, da je vedno dilema ali samo zakrpati udarne
jame ali raje počakati in ob obnovi popraviti tudi spodnji ustroj ceste.
Cvetka Pavlovčič: Glede zimske službe je pojasnila, da hoja ob glavni cesti skozi Gozd Martuljek
ob sneženju ni bila mogoča. Prosila je, da bi v plan zimske službe vključili tudi sprehajalno pot ob
Savi v Gozdu Martuljku. Na KS Rute so obravnavali izvajanje zimske službe. Vsem je bilo jasno,
da ob takšnih snežnih padavinah cesta, kot je na Gobelo ne more biti vedno prevozna.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da je sprehajalna pot ob Savi že vključena v plan zimske službe.
Robert Plavčak: Kako je s čiščenjem zabojnikov za biološke odpadke?
Henrika Zupan: Pojasnila je, da so v letu 2013 dvakrat opravili čiščenje zabojnikov. Za to nalogo so
izbrali koncesionarja.
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Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 33/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z Letnim poročilom
Komunale Kranjska Gora d.o.o. za leto 2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 33/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poslovnim načrtom za leto
2014 in Planom porabe amortizacije v letu 2014, ki ga je pripravila Komunala Kranjska Gora
d.o.o..
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Robert Bizjak je predstavil Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda za leto 2013.
Rajko Puš pa je predstavil Poročilo režijskega obrata.
Anton Požar je predstavil mnenje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Zanimalo ga je, kako je s finančnim poročilom koncesionarja? Kje si lahko ogledajo
delovanje male čistilne naprave?
Robert Bizjak: Pojasnil je, da finančno poročilo pripravijo za občino. Ga bodo pa v bodoče
posredovali skupaj z gradivom za občinski svet. Glede malih čistilnih naprav je pojasnil, da jih je
več vrst. Eno od teh so poizkusno vgradili v Ratečah z namenom, da spremljajo njeno delovanje.
Blaž Knific: Izpostavil je okvare na črpališču v Mojstrani. 26.12.2013 pa je iz zaprtih jaškov vrela
kanalizacija. Ljudem je kanalizacija tekla v kleti. Bil je mnenja, da je v ta sistem speljana meteorna
kanalizacija. Kako je glede izpustov v Pišnico? Na to so ga opozorili ribiči. Ali so že dobili tehnični
prevzem in uporabno dovoljenje? Predlagal je, da bi pred sanacijo Delavske ulice v Mojstrani s
kamero pregledali kanalizacijski sistem.
Robert Bizjak: Glede meteorne kanalizacije so na kanalizacijski sistem namestili merilce. Z
meritvami bodo lahko dokazali, kaj se dogaja glede pretoka v sistemu. V Kranjski Gori imajo še del
mešane kanalizacije, ki ob velikih padavinah odteka v Pišnico. Uporabna dovoljenja imajo
pridobljena za Mojstrano, Dovje, Gozd Martuljek in Podkoren. Za Kranjsko Goro in Rateče pa
poteka postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja. Strinjal se je s pregledom Delavske ulice v
Mojstrani.
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Cvetka Pavlovčič: Zanimalo jo je, zakaj se pojavljajo izpadi v Gozdu Martuljku?
Robert Bizjak: Pojasnil je, da so bili izpadi na različnih črpališčih zaradi različnih vzrokov.
Mojca Kelvišar: Predlagal je, da bi se organiziral sestanek z ljudmi, ki bodo morali kupiti male
čistilne naprave ter jim predstaviti tri ponudbe.
Rajko Puš je pojasnil, da občinska uprava ne more zagotoviti treh ponudnikov. Vsak občan lahko
izbira med različnimi ponudniki. Najbolje je, da si občani ogledajo kakšen sejem ali pa se oglasijo
pri koncesionarju.
Robert Bizjak: Pojasnil je, da občane na sestankih seznanjajo z osnovnimi informacijami. Lahko pa
se občani še oglasijo pri koncesionarju. Vsak pa si bo moral sam izbrati dobavitelja male čistilne
naprave.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da občinska uprava nima zadostnega znanja, da bi našla tri najboljše
ponudnike malih čistilnih naprav.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 33/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o izvajanju
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v letu 2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ivan Hočevar je predstavil Poročilo o obratovanju CČN Jesenice in odlagališča za nenevarne
odpadke Mala Mežakla za leto 2013.
Anton Požar je predstavil mnenje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Ker ni bilo razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 33/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o obratovanju
CČN Jesenice in odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla za leto 2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poslovno poročilo LTO-ja Zavoda za turizem Občine
Kranjska Gora za leto 2013 in program dela LTO-ja za leto 2014. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
Mirjam Žerjav je podala podrobnejšo obrazložitev delovanja LTO-ja.
Anton Požar je predstavil mnenje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
V razpravi so sodelovali:
Mojca Kelvišar: Predlagala je, da bi pripravili število nočitev po krajih.
Mirjam Žerjav: Pojasnila je, da na žalost statistični urad od leta 2008 ne beleži več nočitev po
krajih.
Bogdan Janša: S strani TD Dovje Mojstrana je prejel naslednja vprašanja: Zakaj se svet zavoda
LTO sestaja tako malo? Kako je s sofinanciranjem prireditev? Bili so mnenja, da določene
prireditve dobijo premalo sredstev. Kako je s ponatisom karte sprehajalnih poti? Predlagali so tudi
boljšo povezanost med LTO in TD.
Mirjam Žerjav: Sestanka strokovnega sveta in sveta zavoda sta bila res samo dvakrat. Sta bila pa
oba sveta aktivna tudi na drugih področjih. Pojasnila je, da se pripravljajo na delavnice za novo
turistično strategijo. Za sofinanciranje prireditev imajo namenjenih 20.000€. Pojasnila je, da skrbijo
za 20 sprehajalnih poti in novih zaenkrat ne bodo kategorizirali.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da točne številke glede nočitev po krajih ne morejo dobiti. Bo pa
zadolžil finančno službo, da pripravi podatke glede zbrane turistične takse.
Blaž Knific: Predlagal je, da bi kot kriterij za financiranje prireditve upoštevali število
obiskovalcev.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da nekateri prireditelji strmijo k kvalitetnim prireditvam nekateri pa k
množičnim prireditvam. Ob novi turistični strategiji bodo morali govoriti tudi o kriterijih.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 33/11: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Poročilu o delu LTO –
Zavoda za turizem občine Kranjska Gora za leto 2013.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

SKLEP 33/12: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Programu dela LTO –
Zavoda za turizem občine Kranjska Gora za leto 2014.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Sklep o povečanju osnovnega kapitala s finančnim vložkom v
družbo Infrasport d.o.o.. Poudaril je, da so sredstva namenjena za nakup fitnes opreme, ki je
potrebna za delovanje dvorane. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Anton Požar je predstavil mnenje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki se je
strinjal s predlaganim sklepom.
V razpravi so sodelovali:
Robert Kerštajn: Na kakšen način se bodo realizirala ta sredstva? Se bo odkupila obstoječa ali se bo
kupila nova oprema?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bo kupila oprema, ki bo najbolj ugodna.
Bogdan Janša: Kako je s pogodbenim razmerjem sedaj, ko je bil fitnes zaprt? Ali je poslovodni
organ že pripravil bilanco za preteklo leto? Dokler na občinskem svetu ne bo videl bilance bo
glasoval proti predlaganemu sklepu.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da ni poslovodja podjetja in vem za njihova razmerja. Se je pa fitnes
oprema v letu 2013 za športnike še uporabljala.
Rajko Puš: Pri gradnji dvorane je zmanjkalo sredstev za nakup fitnes opreme. Infrasport se je
dogovoril s podjetjem Intersport Bernik, da je kupil fitnes opremo. Mesečno pa je podjetje dobivalo
pavšalno plačilo za uporabo fitnesa s strani Hit Alpinea. Konec leta 2011 je podjetje Hit Alpinea
prekinilo pogodbo. Podjetje pa je zaprl fitnes. Za nakup opreme mora poslovodstvo podjetja
Infrasport pridobiti najugodnejšega ponudnika. Bilance so pripravljene in jih bo skupščina družbe
obravnavala.
Robert Plavčak: Tudi sam je izrazil pomisleke. Zanimalo ga je, kdo je sedaj poslovodni organ
podjetja Infrasport? Pojasnil je, da predlaganega sklepa ne bo podprl.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je šel z začetkom letošnjega leta dosedanji direktor Silvo
Poljanšek v pokoj. Na njegovo mesto je bil imenovan Mišo Mrvaljevič. Ker je strošek direktorja
previsok je to mesto prevzel eden od zaposlenih v Hit Alpina. Ker je Mišo Mrvaljevič šel na drugo
delovno mesto bo vodenje dvorane sedaj prevzel Goran Jovanovič. Brez delujočega fitnesa bodo
reprezentance težko trenirale. Predlagal je, da podprejo predlagani sklep.
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Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 33/13: Občina Kranjska Gora vloži v družbo Infrasport Kranjska Gora, d.o.o.
denarna sredstva v višini 30.000€, kot povečanje osnovnega kapitala te družbe, pod pogojem,
da družba Infrasport d.o.o. ta sredstva nameni za nakup fitnes opreme.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 10
PROTI – 3

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem občine za leto 2013. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev. Pojasnila je, zakaj je bil načrt delno
realiziran.
Ker ni bilo razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 33/14: Občinski svet se je seznanil s poročilom o realizaciji načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine za leto 2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Ukinitev statusa javnega dobra in dopolnitev načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine za leto 2014. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podrobneje predstavila gradivo.
Bogdan Janša je predstavil mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami.
Robert Plavčak je predstavil mnenje Statutarno pravne komisije.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 33/14: o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini s parc. št. 885/76 in 885/13, obe k.o. 2169 Kranjska Gora.
II.
Pri nepremičninah iz I. točke tega sklepa se izbriše zaznamba javnega dobra.
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III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 33/15: Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014 se dopolni
tako, da se v Načrt razpolaganja z nepremičninami dodata naslednji nepremičnini:
Identifikacijska Velikost parcel
Pojasnilo za razpolaganje z nepremičninami
oznaka
v m2
nepremičnine
2169 Kranjska
Gora
parc. št.
885/76
113 m2 zahteva za denacionalizacijo AS Kranjska Gora - Log
885/13
2031 m2 zahteva za denacionalizacijo AS Kranjska Gora - Log
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Ukinitev statusa javnega dobra in dopolnitev načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine za leto 2014. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podrobneje predstavila gradivo.
Bogdan Janša je predstavil mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami.
Robert Plavčak je predstavil mnenje Statutarno pravne komisije.
Cvetka Pavlovčič je pojasnila mnenje KS Rute – Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki se je strinjal s
prodajo.
Ker ni bilo razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 33/15: Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014 se v načrtu
razpolaganja (prodaje) dopolni z nepremičnino parc. št. 681/41 k.o. 2170 – Gozd, stavbno
zemljišče v izmeri 128 m2.
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SKLEP 33/16: Občina proda zemljišče parc. št. 681/41 k.o. Gozd z neposredno pogodbo
Mariji Jeglič Gorenšek, za kupnino v višini 6.330,00 EUR.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklepa sta bila sprejeta.

Ad 11.
33/1 – Robert Kerštajn – vprašanje – ustno
Glede kolesarskih poti je imel naslednja vprašanja: Zanimalo ga je, kako je s sanacijo mostov na
kolesarski poti? Kako je z dokončanjem kolesarske poti od Jesenic do Mojstrane? Pohvalil je
komunalo za hitro očiščenje kolesarske poti glede na sneg, ki je dolgo časa vztrajal na senčnih
legah.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil saniran most na Belci. Pridobili pa so ponudbe za lesena
mostova v Gozdu Martuljku. Oba ta mostova se bosta v kratkem popravila. Večji zalogaj pa
predstavlja železniški most v Tabrah. Pri tem mostu bodo poizkušali dobiti rešitev skupaj z državo.
Na odseku od Mojstrane do Jesenic potekajo gradbena dela. Tam morajo zamenjati približno 1,5 km
vodovoda za Jesenice. Rok za izvedbo je jesene 2014. Urediti pa bo potrebno tudi kolesarsko pot
skozi Mojstrano.
33/2 – Cvetka Pavlovčič – pobuda – ustno
Pojasnila je, da jim nikakor ni v ponos objekt malega Špika. Sedaj je porisan še z grafiti. Opazila pa
je, da se je na parkirišču pojavila opeka. Izrazila je bojazen, da se kdo zbira v objektu. Z objekta
odpada fasada in opeka. Pozvati bi morali lastnika, da se to uredi.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pozvali lastnika oziroma ograditi objekt. Takšni objekti so
moteči v prostoru ter nevarni.
33/3 – Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kako je s čistilno napravo Špik? Bil je mnenja, da to tam ne sodi.
33/4 – Robert Plavčak – pobuda – ustno
Predlagal je, da bi se seznanili s poslovanjem podjetja Infrasport.
33/5 – Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z javnim razpisom za dobavitelja električne energije?
33/6 – Robert Plavčak – informacija – ustno
Glede gasilskih intervencij ob vremenskih ujmah je pojasnil, da je gasilcem nastala določena škoda.
Povrniti bo potrebno določene stroške.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo refundacije uredili.
33/7 – Robert Plavčak – pobuda – ustno
Glede OPPN pod Vitrancem je predlagal, da bi na spletni strani občine omogočili elektronski
vpogled tega gradiva. Bil je mnenja, da je javnost o tem slabo obveščena.
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se strinja z pobudo. Tudi sam je nameraval pri točki informaciji
opozoriti na to.
33/8 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Ali je že kakšen odgovor glede ogleda poškodb na cesti skozi Mojstrano?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil nadzor obveščen.
33/9 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Ali je že podana tehnična rešitev za osvetlitev mostu v fabrki?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so našli tehnično rešitev ter, da bo zadeva izvedena.
33/10 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Ali je že prišlo do popravka urbanistične napake v Ratečah?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil popravek objavljen. Svetniki so popravek prejeli v gradivu
med informacijami.
33/11 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Nogometaši v Mojstrani sprašujejo, kako je z nakupom kosilnice, ki bi jo imeli v souporabi z šolo?
Matevž Podrekar je pojasnil, da je kosilnica že kupljena. To informacijo je podal tudi nogometašem.
33/12 – Blaž Knific – pobuda – ustno
Glede kolesarske steze je tudi sam že opozoril na urejenost železniških mostov. Na poslovnem
posvetu 8. februarja so slišali, da letna sezona že presega zimsko sezono. Ravno kolesarska steza je
dodana vrednost naše občine. Občanom je pojasnil, da je kolesarska pot v lasti države, upravljavec
pa je CP Kranj. Predlagal je, da bi z CP Kranj opravili sestanek in se dogovorili, kako bo z
počivališčem in vejami, ki so ostali od žleda. Pohvalil je izvedbo kolesarske poti v Mojstrani do
modre brvi. Predlagal je, da se tudi ostali mostovi uredijo v tem alpskem stilu. Zadeve se vidno
premikajo naprej.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo morali urediti kolesarsko pot skozi Mojstrano. Bil pa je
mnenja, da bi morali savsko kolesarsko pot potegniti do Hrvaške meje in samo do Jesenice. Iz
naslova vzdrževanja kolesarskih poti bo občina sanirala dva mostova. CP Kranj pa izvede na
kolesarski poti samo toliko, kolikor dobi sredstev od države.
33/13 – Blaž Knific – informacija – ustno
Člani KS Dovje Mojstrana so uredili deponijo za drevesa in veje na prodah v Mojstrani. Akcijo
bodo imeli zaradi slabega vremena po prvem maju.
Župan Jure Žerjav je pohvalil zbiranje odpadnih dreves in vej.
33/14 – Blaž Knific – vprašanje – ustno
Kako je s planom civilne zaščite?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pripravili poročilo za občinski svet.
33/15 – Blaž Knific – vprašanje – ustno
Kako se premikajo zadeve glede fabrke v Mojstrani?
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pripravili pisni odgovor.
33/16 – Blaž Knific – pobuda – ustno
Na eni izmed prejšnjih sej je predlagal, da bi organizirali okroglo mizo na temo gospodarstvo. Na to
okroglo mizo bi povabili vse gospodarstvenike v občini.
Župan Jure Žerjav se je zahvalil za pobudo.

Ad 12.
-

Župan Jure Žerjav je podal naslednji informaciji:
Društvo mladih je odprlo svoje prostore v stavbi KS Dovje Mojstrana. Občina jim je prostore
odstopila. Izrazil je upanje, da bodo mladi prostore uporabljali.
Glede pločnika skozi Gozd Martuljek je pojasnil, da imajo naslednji dan že drugi sestanek s
projektanti.

Seja je bila zaključena ob 20.46 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

