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: 11.06.2014
Z A P I S N I K

34. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 11.06.2014 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, Vlasta Kotnik, Mirjam Žerjav, Gregor Benedik, Cvetka
Pavlovčič, Matevž Podrekar, dr. Janez Mlinar, Janja Dolhar in Robert Plavčak (14 od 16)
Mojca Kelvišar in Robert Kerštajn - odsotna



PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Monika Jakelj, Alojz Jakelj, Vlasta Skumavc Rabič, Sonja Rozman, Boštjan
Omerzel, Vinko Otovič.



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 Komisije za MVVI, zapisnik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne
službe, zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, zapisnik
Statutarno pravne komisije, zapisnik Žirije za priznanja, spremembe in dopolnitve Statuta občine,
Najprej so obravnavali zapisnik 33. redne seje ter zapisnik 2 dopisne seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.
2.

Obravnava in sprejem zapisnika 33. seje
Obravnava in sprejem zapisnika 2. dopisne seje
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 33. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 34/1: Potrdi se zapisnik 33. 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 2. dopisne 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 2. dopisne 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.

DNEVNI RED:

Komisija za MVVI
- Imenovanje člana Sveta javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske
- Imenovanje člana v Nadzorni svet podjetja Infrasport, d.o.o., Kranjska Gora

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

2

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014
Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda gornjesavski muzej Jesenice skrajšani postopek
Obravnava ustanovitve nove KS in spremembe Statuta občine Kranjska Gora – po skrajšanem
postopku
Soglasje za opravljanje tržne dejavnosti distribucije toplotne energije in prehod ogrevanja
občinskih objektov iz ELKO na lesno biomaso
Predstavitev projekta »Proč z invazivkami«
Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora
in Žirovnica za leto 2013
Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora
in Žirovnica za leto 2013 – pregled in obrazložitev ukrepov na območju občine Kranjska Gora
Poročilo o delu Policijske postaje Kranjska Gora za leto 2013

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Kranjska Gora za leto 2013
Dokapitalizacija INFRASPORT d.o.o. Kranjska Gora s stvarnim vložkom
Brezplačna pridobitev nepremičnine parc. št. 1333/7 k.o. Rateče
Nakup in prodaja nepremičnin
Priznanja Občine Kranjska Gora za leto 2014
Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini
Kranjska Gora za lokalne volitve
15. Vprašanja in pobude
16. Informacije

V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Pojasnil je stališče Statutarno pravne komisije. Stališče komisije je, da predlagane
spremembe statuta ni mogoče sprejemati po skrajšanem postopku.
Župan Jure Žerjav je pojasnil spremembe. Del sprememb se nanaša na uskladitev z zakonodajo, del
pa se nanaša na krajevne skupnosti. Predlaga je 10 minut odmora in sestanek z nosilci list.
Po sestanku je župan Jure Žerjav pojasnil, da se bodo spremembe statuta nanašale samo na
ustanovitev nove krajevne skupnosti, volilnih območij krajevnih skupnosti in spremembe pri številu
članov krajevnih skupnosti.
Po razpravi, 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 Komisija za MVVI
Imenovanje člana Sveta javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske
Imenovanje člana v Nadzorni svet podjetja Infrasport, d.o.o., Kranjska Gora.
Člani sveta so gradivo prejeli na seji.
Obrazložitev je podal Slavko Miklič.
V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Pojasnil je razloge zakaj je glasoval proti sklepu na dopisni seji. Bil je menja, da bi
morali kadrovske zadeve obravnavati na redni seji in ne na dopisni.
Po razpravi, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
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SKLEP 34/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet javnega zavoda Osnovno zdravstvo
Gorenjske imenuje:
- Emila Tavčarja, Spodnje Rute 14, 4282 Gozd Martuljek
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 11
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.
Obrazložitev je podal Slavko Miklič.
V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, če je bil predlog na seji pisen in če je bilo priloženo soglasje
kandidata.
Slavko Miklič je pojasnil, da je bil predlog pisen in priloženo je bilo soglasje.
Po razpravi, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
SKLEP 34/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Nadzorni svet podjetja Infrasport,
d.o.o., Kranjska Gora predlaga:
- Gregorja Benedika, Podkoren 62a, 4280 Kranjska Gora
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je podrobno predstavil točko Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska
Gora za leto 2014. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 34/5: Sprejme se Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora 2014 z
obrazložitvami in načrt razvojnih programov Občina Kranjska Gora za obdobje 2014 - 2017.

GLASOVANJE:

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

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
gornjesavski muzej Jesenice - skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobno obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Janez Mlinar, Bogdan Janša, Vesna Kovačič
Po razpravi je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP 34/6: Sprejme se Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Obravnava ustanovitve nove KS in spremembe Statuta občine
Kranjska Gora – po skrajšanem postopku. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo ter
spremembe na sami seji.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 34/14: Občinski svet se je seznanil s Poročilom občinske volilne komisije o izidu
glasovanja na svetovalnem referendumu za izločitev naselja Podkoren iz Krajevne skupnosti
Kranjska Gora in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Podkoren.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 34/15: Ustanovi se nova krajevna skupnost z imenom Krajevna skupnost Podkoren,
ki obsega naselje Podkoren.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 34/16: Spremeni se območje Krajevne skupnosti Kranjska Gora tako, da obsega
območje naselja Kranjska Gora in naselja Log.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 34/17: Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve Statuta občine Kranjska Gora
v skrajšanem postopku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 34/18: Občinski svet sprejme uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Kranjska
Gora UPB1.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko soglasje za opravljanje tržne dejavnosti distribucije toplotne
energije in prehod ogrevanja občinskih objektov iz ELKO na lesno biomaso. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem na sejo.
Predstavniki podjetja Eltec Petrol so podali podrobnejšo obrazložitev.
Robert Plavčak je podal mnenje Statutarno pravne komisije.
Anton Požar je podal mnenje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič, Blaž Knific, Robert Plavčak, Vesna Kovačič, Bogdan Janša
Po razpravi je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 34/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora izdaja družbi Petrol, Slovenska energetska
družb d.d., Ljubljana soglasje za opravljanje tržne dejavnosti distribucije toplotne energije za
ogrevanje na območju opredeljenem v Lokalnem energetskem konceptu.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 34/9: Občinski svet občine Kranjska Gora soglaša s pristopom k projektu »Prehod
ogrevanja občinskih objektov iz ELKO na lesno biomaso«, po predstavljeni ponudbi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predstavitev projekta »Proč z invazivkami«. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Sonja Rozman je s pomočjo projekcije podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša, Jože Zupančič
Po razpravi je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 34/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Projektom »Proč z
invazivkami«, ki je bil potrjen s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS, in projektnimi
nalogami, ki se izvajajo v okviru tega projekta na območju občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva
Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2013
Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica za leto 2013 – pregled in obrazložitev ukrepov na območju občine Kranjska Gora.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Boštjan Omerzel je podal podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Vlasta Kotnik, Robert Plavčak, Blaž Knific, Slavko Miklič, Vesna Kovačič
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Po razpravi je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 34/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
za leto 2013, s pregledom in obrazložitvijo ukrepov skupne občinske uprave za Občino
Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poročilo o delu Policijske postaje Kranjska Gora za leto 2013.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vinko Otovič je podal podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič, Blaž Knific, Jože Zupančič
Po razpravi je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 34/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu
Policijske postaje Kranjska Gora za leto 2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini
Kranjska Gora za leto 2013. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Rako Puš je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 34/12: Sprejme se Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2013.
GLASOVANJE:

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

SKLEP 34/13: Z Oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2013 se pisno seznani
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter
Policijska postaja Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Dokapitalizacija INFRASPORT d.o.o. Kranjska Gora s
stvarnim vložkom. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Po razpravi je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 34/19: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014 se dopolni
z vložitvijo stvarnega vložka z naslednjimi nepremičninami (opredeljenimi v Skici terenske
izmere pod oznako ZPS in napisom stavba 1308 ter Izračunu površin parcel pod oznako 220
ZPS, ki ga je pripravilo geodetsko podjetje KARBIČ d.o.o. Postojna):
- del zemljišča parc. št. 13/1 k.o. Kranjska Gora v izmeri 61 m2, katerega nova parc. št.
bo nastala z odločbo o parcelaciji GURS,
- del zemljišča parc. št. 13/9 k.o. Kranjska Gora v izmeri 44 m2, katerega nova parc. št.
bo nastala z odločbo o parcelaciji GURS,
- del zemljišča parc. št. 13/9 k.o. Kranjska Gora v izmeri 62 m2, katerega nova parc. št.
bo nastala z odločbo o parcelaciji GURS,
- del zemljišča parc. št. 14/5 k.o. Kranjska Gora v izmeri 29 m2, katerega nova parc. št.
bo nastala z odločbo o parcelaciji GURS.
V naravi te nepremičnine predstavljajo zemljišče pod stavbo, ki ima v katastru stavb
določeno številko 1308. Ocenjena vrednost stvarnega vložka vseh navedenih zemljišč znaša
62.720,00 EUR.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 10
PROTI – 1

Sklep ni bil sprejet.
SKLEP NI BIL SPREJET Z DVOTRETINSKO VEČINO

SKLEP 34/20: Občina Kranjska Gora predlaga skupščini družbe Infrasport d.o.o. Kranjska
Gora, da kot družbenik dokapitalizira to družbo s stvarnim vložkom, ki ga predstavljajo
naslednje nepremičnine – zemljišča pod stavbo in sicer: del zemljišča parc. št. 13/1 v izmeri 61
m2, del zemljišča parc. št. 13/9 v izmeri 44 m2 in 62 m2, del zemljišča parc. št. 14/5 v izmeri 29
m2, ki so razvidna iz Skice terenske izmere in Izračuna površin parcel, ki ga je pripravilo
KARBIČ, podjetje za geodetske storitve in grafično oblikovanje d.o.o. Postojna, dne
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18.4.2014, in katerih nove parcelne številke bodo znane po izdaji odločbe GURS. Navedene
nepremičnine po cenitvi predstavljajo ocenjeno vrednosti v višini 62.720,00 EUR.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 10
PROTI – 1

Sklep ni bil sprejet.
SKLEP NI BIL SPREJET Z DVOTRETINSKO VEČINO
SKLEP 34/21: Družbenik za podpis vseh listin, ki bodo potrebne zaradi vpisa povečanja
osnovnega kapitala družbe Infrasport, d.o.o. Kranjska Gora, pooblašča župana Jureta
Žerjava.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 10
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.

Ad 11.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Brezplačna pridobitev nepremičnine parc. št. 1333/7 k.o.
Rateče. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 34/22: Občina Kranjska Gora od Republike Slovenije v javnem interesu brezplačno
pridobi nepremičnino parc. št. 13333/7 k.o. 2167 – Rateče.
SKLEP 34/23: Občina Kranjska Gora se zavezuje, da bo po pridobitvi nepremičnine parc. št.
1333/7 k.o. 2167 – Rateče ustanovila neodplačno stavbno pravico za dobo 50 let v korist GRS
Rateče – Planica.
SKLEP 34/24: Pridobljena nepremičnina parc. št. 1333/7 k.o. 2167 - Rateče bo služila za
namen zaščite in reševanje ponesrečencev v gorah, kar je v javnem interesu. S tem je javni
interes opredeljen.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklepi so bili sprejeti.

Ad 12.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Nakup in prodaja nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli
s sklicem.
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Po razpravi je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 34/25: Občina Kranjska Gora za občinsko cesto odkupi zemljišča parc. št. 758/5,
757/5, 754/8, vse k.o. Višelnica II, od lastnika Marjana Oblaka, Zgornja Radovna 19, po
ocenjeni vrednosti, ki za vse navedene nepremičnine znaša skupaj 1.770,00 EUR.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 34/26: Občina Kranjska Gora za občinsko cesto odkupi zemljišča parc. št. 754/9,
754/10, 753/2, 754/12, 750/5, 745/1, vse k.o. Višelnica II, od lastnika Damjana Kogovška,
Zgornja Radovna 20, po ocenjeni vrednosti, ki za vse navedene nepremičnine znaša skupaj
10.660,00 EUR.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 34/27: Občina Kranjska Gora z neposredno pogodbo proda zemljišča parc. št. 902/3,
902/5 in 788/6, vse k.o. Višelnica II, Marjanu Oblaku iz Zgornje Radovne 19, po ocenjeni
vrednosti, ki za vsa navedena zemljišča skupaj znaša 5.481,12 EUR.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 34/28: Občina Kranjska Gora z neposredno pogodbo proda zemljišči parc. št. 902/8 in
788/7, oba k.o. Višelnica II, Damjanu Kogovšku iz Zgornje Radovne 20, po ocenjeni vrednosti,
ki za obe navedeni zemljišči skupaj znaša 9.301,24 EUR.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 34/29: Občina Kranjska Gora z neposredno pogodbo proda zemljišče parc. št. 2033/1
k.o. Dovje, Branku Rabiču iz Mojstrane, po ocenjeni vrednosti 70,00 EUR/m2, kar za celotno
zemljišče znaša 1.750,00 EUR.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 13.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Priznanja Občine Kranjska Gora za leto 2014. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem.
Po razpravi je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 34/30: Občinski svet Občine Kranjska Gora podeljuje PRIZNANJE OBČINE
KRANJSKA GORA :
• Kulturnemu društvu Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora, Trg Toneta Čufarja
4, 4270 Jesenice
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 34/31: Občinski svet Občine Kranjska Gora podeljuje PRIZNANJE OBČINE
KRANJSKA GORA :
• Jožetu Zupančiču, Naselje na bregu 7, 4282 Gozd Martuljek
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 34/32: Občinski svet Občine Kranjska Gora podeljuje priznanje ČASTNA
OBČANKA OBČINE KRANJSKA GORA :
• Marici Globočnik, Smerinje 6, 4280 Kranjska Gora
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 14.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in
financiranje volilne kampanje v Občini Kranjska Gora za lokalne volitve. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 34/33: Sprejme se Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne

volitve v Občini Kranjska Gora za volilno leto 2014.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 15.
34/1 – Cvetka Pavlovčič – pobuda – ustno
Podala je pobudo, da bi se namestili kemični WC na parkirišču ob malem Špiki, tako kot je bilo to v
lanskem letu.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo WC-ji postavljeni.
34/2 – Janja Dolhar – vprašanje – ustno
Izpostavila je problem drog. Zanimalo jo je, kje bi lahko o tem več govorili?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da o drogah govorijo na LAS-u. Predlagal je, da bi o problemu
nelegalnih in legalnih drog organizirali okroglo mizo.
34/3 – Janja Dolhar – vprašanje – ustno
Zanimalo jo je, kako je z obema karavlama v Ratečah?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo zadeve preverili.
34/4 – Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, zakaj niso obravnavali poročil šol, zdravstva in lekarne?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so običajno poročila pripravili enkrat v mandatu.
34/5 – Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zakaj niso obravnavali rezultate družbe Infrasport?
34/6 – Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kako je s predlogom ureditve prometnega režima, glede modrih con in parkomatov?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so naredili pomemben korak pred trgovinami Mercator, Pošte…,
ter pred TGC-jem. Tam bodo zarisane modre cone.
34/7 – Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zakaj se niso zaključili postopki za OPPN pod Vitrancem?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil OPPN pod Vitrancem podan v javno obravnavo. Občinski
svet je sprejel sklep, da je predhodno opraviti komasacijo. Ko bo to urejeno bodo zadeve potekale
naprej.
34/8 – Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Veliko polemike je bilo glede umestitve parkirišča ob mini golfu. Zanimalo ga je, kako je s to
zadevo?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bilo narejenih nekaj predlogov.
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34/9 – Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kaj se dogaja glede vloge in sofinanciranja ljudskega doma?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bila 5.5.2014 podana vloga na razpis. Vloga je bila oddana na
bencinski črpalki v Žalcu 3 minute čez polnoč. Država si bo vzela 60 dni časa, da bo pregledala
vloge.
34/10 – Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kako je s pločniki v Gozdu Martuljku?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so za pripravljalna dela objavili razpis.
34/11 – Robert Plavčak – pobuda – ustno
Podal je pobudo, da bi se v času turistične sezone organizirale dežurno lekarno na Jesenicah.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo to vprašanje posredovali naprej.
34/12 – Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kako je z zaprtjem mejnega prehoda Korensko sedlo?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bilo Korensko sedlo zaprto 4 tedne. LTO je zadevo izpostavil
preko zunanjega ministrstva. Sam pa jih je opozoril, da tudi v času najbolj varovane meje Korensko
sedlo ni bilo zaprto.
34/13 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Pojasnil je, da so na KS Dovje Mojstrana opravili ogled državne ceste skozi Mojstrano, ki se je
urejala. Glede na stanje je izrazil zaskrbljenost, da se bo cesta po dveh zimah uničila.
34/14 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Na KS Dovje Mojstrana so opravili tudi ogled glede odkupa nekategorizirane poti.
34/15 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Na KS Dovje Mojstrana so predlagali, da bi se pokopi prenesli na komunalo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bila tudi njegova želja, da to prenesejo na komunalo.
34/16 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Na KS Dovje Mojstrana so predlagali, da bi pred rekonstrukcijo Delavske ulice opravili pregled
kanalizacijskega omrežja na tem območju.
34/17 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Kako je s kontejnerskim vrtcem v Mojstrani?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je kontejnerski vrtec pridobil preko Upravnega sodišča uporabno
dovoljenje.
34/18 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Večkrat so se že pogovarjali, da bi odmerili parcelo 2060/9 k.o. Dovje, ki je nasproti Mercatorja v
Mojstrani.
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da morajo odmero naročiti.
34/19 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Kako je z brezžičnim internetom v Mojstrani?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bo vzpostavilo brezžično omrežje pri postajališču Sonček v
Mojstrani.
Mirjam Žerjav pa je pojasnila, da so preko LTO že naročili dodatne antene.
34/20 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Kaj je s stanjem občinskih cest, če pride do posega v ceste? Na najmanj treh cestah v KS Dovje
Mojstrana je prišlo do posega v ceste in so ti deli ostali v makedamu.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo strokovna služba zadevo pregledala.
34/21 – Mirjam Žerjav – informacija – ustno
Prihodnji teden bo velik kolesarski dogodek.
34/22 – Blaž Knific – pojasnilo – ustno
Pojasnil je sanacijo prekopov cest.
34/23 – Blaž Knific – vprašanje – ustno
Glede kolesarske steze še vedno ni dobil odgovora glede urejenosti železniških mostov, brežin in
počivališč. Kolesarska steza je zelo oblegana in je dodana vrednost v naši občini.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je mnenja, da je kolesarska pot dobro urejena. Veliko se je
naredilo na kolesarski poteh. Verjetno bomo edina občina, ki bo imela daljinsko kolesarsko pot
skozi celo občino. Obnavljajo se tudi mostovi na kolesarski poti.
34/24 – Blaž Knific – vprašanje – ustno
Še vedno ni dobil poročila civilne zaščite.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da civilna zaščita deluje in da ji občina daje velik pomen.
34/25 – Blaž Knific – vprašanje – ustno
V preteklosti je že predlagal, da bi opravili okroglo mizo gospodarstva v naši občini.
34/26 – Blaž Knific – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stavbo na območju Fabrke v
Mojstrani.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da imajo na območju Fabrke plombo inšpekcije, saj je domačin na
črno gradil na občinskem zemljišču.
34/27 – Blaž Knific – vprašanje – ustno
Predlagal je, da bi bila KS odprta vsaj tri dni na teden.
34/28 – Blaž Knific – vprašanje – ustno
Glede urejenosti pokopališča na Dovjem je opozorila na neurejene klopce. Zanimalo ga je, kdaj bo
urejena klančina na pokopališče?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo zadevo preverili na komunali.
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34/29 – Blaž Knific – vprašanje – ustno
Večkrat je že opozoril, na neurejenost brežine na Mojstranški gobeli. Kamnje še vedno leti na
cestišče.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo zadevo preverili na komunali.
34/30 – Blaž Knific – vprašanje – ustno
Izrazil je željo, da bi bili predstavniki KS Dovje Mojstrana prisotni ob ogledu kanalizacijskega
sistema na Delavski ulici. 29. maja je namreč prišlo do zamašitve na celotni trasi na tem območju.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so za obnovo Delavske ulice v Mojstrani izbrali izvajalca. Če ne
bo pritožb bo izgradnja stekla v kratkem.

Ad 16.
Župan Jure Žerjav je podal naslednji informaciji:
- Pojasnil je, da dva sklepa pri točki Dokapitalizacija INFRASPORT d.o.o. Kranjska Gora s
stvarnim vložkom nista bila sprejeta s potrebno dvotretinjsko večino. Zaradi nesprejetja
sklepov tudi Hit Alpinea ne bo vložila okoli 60.000 € v podjetje Infrasport.
- Glede RTC žičnic Kranjska Gora je pojasnil, da gre za zdravo podjetje. Skupaj z direktorjem
je bil na pogovoru z bankami upnicami glede dolgov. V naslednjem tednu bodo sklicali
posvet glede žičnic.
- Neuspešno so kandidirali na svetovno prvenstvo v Planici 2019. Se je pa izkazala možnost,
da bi v Planici pridobili tekmo v smučarskih tekih.

Seja je bila zaključena ob 21.50 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

