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Z A P I S N I K

8. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 22.06.2011 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, Robert Plavčak, Slavko Mikič, Bogdan Janša,
Robert Kerštajn, Mojca Kelvišar, Janja Dolhar, Matevž Podrekar, Cvetka Pavlovčič, Vlasta
Kotnik, Gregor Benedik in Mirjam Žerjav (16 od 16)
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Monika Jakelj, Alojz Jakelj, Andrej Grilc, Boštjan Brezovnik, Jana Vidic,
Saša Smolej.
 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.
Na seji so svetniki prejeli še naslednje gradivo: Odlok o naravnem rezervatu Zelenci, Plan razvoja
in vzdrževanja cesta – dopolnitev s tabelo, zapisnik seje Žirije za priznanja, zapisnik Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe, zapisnika Odbora za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami ter sklep KS Rute.
Najprej so obravnavali zapisnik 7. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 7. seje
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo in sprejem zapisnik 7. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Pri točki vprašanja in pobude odgovor župana na njegovo vprašanje ni pravilno
zapisano. Predlaga, da se posluša zvočni zapis in se popravi odgovor.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da se bo odgovor popravil.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 8/1: Potrdi se zapisnik 7. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je predstavil dnevni red in sicer:
II.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DNEVNI RED:
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda za leto
2011
Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora – II. obravnava
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Jesenice in Občine
Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Gornjesavski muzej Jesenice –
skrajšani postopek
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne in osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega
organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Gorenjske lekarne – I. obravnava
Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora – I. obravnava
Odlok o naravnem rezervatu Zelenci – I. obravnava
Odlok o delnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Dovje – zahod (DM S3) – strokovna
stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v letih 2011 - 2014
Brezplačna odsvojitev nepremičnin
Priznanja občine Kranjska Gora za leto 2011
Slovenski planinski muzej – vsebinsko programske usmeritve 2012 - 2015
Vprašanja in pobude
Informacije

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

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda za leto 2011. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Rajko Puš je podal podrobnejšo obrazložitev.

Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 8/2: Sprejme se Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve odvajanja
komunalnih odpadnih voda za leto 2011, v predloženem besedilu.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog Odloka o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Kranjska Gora za leto 2011. Na predlog odloka ni bilo vloženih amandmajev. Proračun je
medsebojno usklajen glede prihodkov in odhodkov in je z njimi zagotovljeno financiranje nalog
občine. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem ter dodatnim gradivom, ki so ga prejeli po pošti.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 8/3: Sprejme se Odlok o 2. spremembah odloka o proračunu občine Kranjska Gora za leto
2011 .

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini
Kranjska Gora – II. obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Bogdan Janša je podal poročilo Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Odbor na predlog Odloka ni imel pripomb.
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V razpravi so sodelovali:
Gregor Benedik: Agrarna skupnost Podkoren ga je opozorila, da dve kategorizirani cesti v
Podkorenu potekata po zemljišču, ki v lasti AS Podkoren.
Župan Jure Žerjav je pojasnil možne rešitve takšne zadeve. Možnosti so: odkup zemljišča,
razlastitev lastnikov, izbris ceste iz kategorizacije. Občinski svet je v preteklosti sprejel sklep, da
vse ceste odkupujejo po enotni ceni 6,26 EUR za kvadratni meter.
Slavko Miklič: V Odloku ni zasledil Vršiške ceste.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da gre to za državno cest in ni občinska kategorizirana cesta.

Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 8/4: Sprejme se Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini
Kranjska Gora v predloženem besedilu.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega
organa Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem
zavodu Gornjesavski muzej Jesenice – skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem
na sejo.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev. Pojasnila je, da so odlok uskladili
skupaj z Občino Jesenice.
V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Predlagal je, da bi zaradi vseh sprememb pripravili prečiščeno besedilo. To je
predlagal kot dodaten sklep.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 8/5: Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi skupnega organa občine Jesenice in občine Kranjska Gora za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu »Gornjesavski muzej Jesenice« SKRAJŠANI
POSTOPEK.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 8/6: Po sprejetju odloka na občinskih svetnih obeh občin ustanoviteljic se

pripravi prečiščeno besedilo odloka.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora – I.
obravnava. Da ga bodo lahko vsi, na katere se odlok nanaša pregledali bo obravnava trajala 60 dni.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo predstavitev. Predlagani odlok ureja postavljanje reklamnih tabel
oziroma reklamnih oglasov, postavljanje usmerjevalnega sistema in plakatiranje.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Odlok je dobro pripravljen. Celovito obravnava to področje. Občane bi morali o
tem odloku obvestiti, saj zajema tudi kazenske določbe.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je odlok objavljen na spletni strani občine in si ga lahko vsi
ogledajo.
Blaž Knific: Pohvalil je pripravljen odlok. S sprejetjem tega odloka bodo lahko uresničili projekt za
enotno ureditev podobe občine.
Gregor Benedik: Pohvalil pripravljen odlok. Ga je pa zanimalo, kako je z oglaševanjem na
prireditvah in objektih v času gradnje ter objektih, ki se prodajajo? Če je prav razumel, oglaševanja
ne bo na kozolcih?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo divje plakatiranje izven prireditvenih prostorov s tem
preprečili. V PUP-u je napisano, da je v času gradnje dovoljeno oglaševanje na gradbiščnih ograjah.
Oglaševanje praznih objektov tako ne bo dovoljeno.
Robert Plavčak: Podprl je predlog odloka. Bil je mnenja, da so globe prenizke in je predlagal, da bi
bile globe za posameznike 400 EUR. Predlagal je 90 dnevno obravnavo. Kako občina nastopa proti
napisom za prodajo nepremičnin?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da po zdajšnjem odloku občinski inšpektor ne more izrekati glob.
Strinjal se je s podaljšanjem razprave na 90 dni.
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Anton Požar: Pojasnil je, da so odlok obravnavali tudi na Odboru za gospodarstvo in gospodarske
javne službe. Odlok se jim je zdel primeren in ga je občina zelo potrebovala. Strinjal se je, da bi
podaljšali razpravo na 90 dni.
Bogdan Janša: Pohvalil je pripravljavca odloka. Podprl je predlog za 90 dnevno obravnavo.
Slavko Miklič: Zanimalo so ga izjeme v 43. členu, saj ni zasledil obrazložitve.
Župan Jure Žerjav je pojasnil predlagane izjeme.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanja naslednji sklep:
SKLEP 8/7: Sprejme se Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora v
I. OBRAVNAVI in se ga pošlje v 90 dnevno obravnavo.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne in osnutek
Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem
zavodu Gorenjske lekarne – I. obravnava. Občine so takšen odlok že večkrat sprejemale vendar
nikoli ni bil sprejet na vseh občinskih svetih. Sedaj je vseh občin, ki so podpisnice tega odloka 18.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Celovito predstavitev je podal predstavnik Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila
Maribor Boštjan Brezovnik, ki je pripravil predlog odloka. Leta 1991 je bilo 5 občin ustanoviteljic,
nato pa so se te občine delile naprej. Obrazložil je razdelitev ustanoviteljskih pravic po posameznih
občinah.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Pojasnila je, da se pojavljata dve različni številki o deležu občine. Zanimalo jo je,
zakaj je potrebno ustanoviti nek skupni organ, če že imajo v svetu zavoda svoje predstavnike? Kako
je z nagrajevanjem zaposlenih?
Boštjan Brezovnik: Pojasnil je, da bodo še enkrat preverili številčni izračun deležev. Skupen organ
je potrebno ustanoviti na podlagi zakona. Nagrajevanje je omejeno in usklajeno z zakonom.
Jože Zupančič: Predlagal je, da še enkrat pregledajo vse izračune glede deležev. Zanimalo ga je, kaj
vse se šteje v delitev dobička lekarn.
Boštjan Brezovnik: Pojasnil je, da se vse šteje v prihodke. V smislu nagrajevanja so lahko zaposleni
v zavodu nagrajeni iz naslova poslovne uspešnosti samo iz dela, ki ga ustvarijo na tržni dejavnosti.
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Mirjam Žerjav: Zanimalo jo je, kako je, če zavod ustanovi novo podjetje.
Boštjan Brezovnik: Zadeva je usklajena z zakonom. Pojasnil je omejitve pri ustanovitvi novega
podjetja.
Robert Plavčak: Glede na to, da osnutek odloka temelji na Zakonu o zavodih, za katerega pa se
predvideva sprememba, ga je zanimal komentar k temu.
Boštjan Brezovnik: Pojasnil je, da je on tudi avtor novega zakona in bo zadeva usklajena.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanja naslednja sklepa:
SKLEP 8/8: Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne v
prvi obravnavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 8/9: Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne v prvi obravnavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o naravnem rezervatu Zelenci – I. obravnava. Pojasnil je, da
besedilo odloka sledi določbam Uredbe o naravnem rezervatu Zelenci. Člani sveta so gradivo prejeli
s sklicem ter dodatno na sami seji.
Podrobnejšo predstavitev je podala predstavnica Ministrstva za okolje in prostor Jana Vidic.
Pojasnila je, da imajo Zelenci status naravne vrednote državnega pomena. Osnutka aktov sta
identična. Država in občina si bosta delili obveznosti. Varstveni režimi in meja zavarovanja ostaja
enaka. Iz meje rezervata so izločili samo parkirišče na južni strani. Pogovarjali so se, da bi bil
skrbnik TD Kranjska Gora. Pojasnila je nadaljnje postopke sprejemanja aktov.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so se za skrbnika pogovarjali z LTO.
Jože Zupančič je kot predstavnik Komisije za Zelence pojasnil, da je v preteklosti prihajalo do težav
po sedaj veljavnem odloku. S tem odlokom so želeli odpraviti problematiko vstopnega objekta v
Zelence. Potekajo dogovori z lastnikom objekta. Bil je mnenja, da zunanjost lokala ni v ponos
občine. Izrazil je upanje, da se bodo z lastniki in najemniki dogovorili. Poudaril je, da občina tega
objekta ne želi zapreti.
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V razpravi so sodelovali:
Janja Dolhar: Bila je mnenja, da sedaj lokal dobro deluje. Zanimalo jo je, kako bodo sedanji objekt
preuredili v informacijski objekt?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da naj lastniki v 30 dnevni obravnavi podajo svoje predloge, kako naj
bi objekt izgledal. Ni bilo namena, da bi objekt zapirali. Sedaj je priložnost, da se objekt uredi, da
bo to pravi gostinsko turistični objekt.
Jana Vidic: Pojasnila je, da bo en skromen prostorček v objektu namenjen informiranju. Preveriti pa
je potrebno greznico.
Jože Zupančič: Povedal je, da mu je najemnik pojasnil, da imajo nepropustno greznico.
Gregor Benedik: Pojasnil je, da so se pri njem oglasili predstavniki AS Podkoren, ki so lastniki dela
zemljišča.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je v lasti AS Podkoren parkirišče ter del mokrišča. Predstavnik je
tudi sodeloval na zadnji seji Komisije za Zelence.
Jana Vidic: Pojasnila je, da lastništvo s tem ne spreminjajo.
Jože Zupančič: Pojasnil je, da bi bilo bolje, če bi se dogovorili, da bi občina odkupila parkirišče.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanja naslednji sklep:
SKLEP 8/10: Sprejme se Odlok o naravnem rezervatu Zelenci v predlogu besedila v I. –
obravnavi in se ga posreduje v 30. dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o delnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
Dovje – zahod (DM S3) – strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne
obravnave. Pojasnil je, da gre za stavbna zemljišča, katera bodo po spremembi prešla v funkcijo, za
katero so namenjena. Potekala je tudi javna razgrnitev in javna obravnava. Podane so bile nekatere
pripombe. Sedaj se mora občinski svet o teh pripombah opredeliti. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem.
Podrobnejšo prestavitev je podala predstavnica podjetja APP Jesenice Saša Smolej. Pojasnila je, da
gre za 9 zemljišč na katerih se predvideva 7 objektov. Podrobneje je predstavila vse pripombe.
Člani sveta so pripombe dobili z sklicem.
Bogdan Janša je predstavil mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Pogrešali so načrte, da bi se lahko orientirali. Svetniki so na dom dobili pošto
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glede omenjene zadeve. Bil je mnenja, da bi morali pošto poslati najprej na občino šele nato do
svetnikov. Odbor pa se je soglasno strinjal s predlaganimi sklepi.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Statut določa, da je delo občinskega sveta javno. Občinski svet dela in odloča na
sejah. Prosila je, da v bodoče ne pošiljajo več pisem svetnikom domov in s tem izvajajo pritiske.
Mirjam Žerjav: Strokovna stališča pripravljavca je podprla. Ni se ji zdelo dopustno, da prejemajo
takšne pritiske. Dobila je dopis odvetnika. Sam dopis navaja tudi neke obtožbe, ki jih sama zavrača.
To do sedaj ni bil edini pritisk nanjo kot svetnico. Na delovnem mestu jo je obiskal tudi občan, ki se
ni strinjal z njenim mnenjem glede vožnje z motornimi kolesi v naravi. Ko mu je pojasnila, da se
njeno mnenje ne bo spremenilo, je postal verbalno agresiven z govorico telesa pa je nakazal tudi
drugo vrsto agresije. Vprašala se je ali so občinski svetniki lahko pod takim pritiskom ali se lahko
kako zaščitijo. V kolikor ni potrebno, je prosila, da se njeni podatki o naslovu in delovnemu mestu
umaknejo z občinske spletne strani. Kdor želi z njo komunicirati, naj to piše preko naslova občine.
Janez Mlinar: Strinjal se je s predhodnicama glede pritiskov. Zanimalo ga je, če mora biti OPPN
usklajen z občinskimi PUP-i. Pojasnilo glede odmikov pri 2. pripombi se mu je zdel sporen. Bil je
mnenja, da bi moral biti odmik 4 metre.
Saša Smolej: Pojasnila je, da mora biti OPPN usklajen z občinskimi prostorskimi plani. Tam, kjer
PUP ne velja, mora biti sprejeti drug prostorski akt.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da gre na Dovjem za strnjeno naselje, kjer ni velikih odmikov. Z
lastniki je bilo dogovorjeno, da gre za manjše odmike.
Blaž Knific: Izrazil je upanje, da se bodo lastniki čim prej dogovorili med seboj. Na teh parcelah
bodo gradili naši občani.
Jože Zupančič: Ne predstavlja si soseda, ki pride na parcelo s pravniki. Zmeraj govorijo, kako bodo
pomagali domačinom, da bodo ostali doma. Sedaj pa nekdo ovira te postopke. Strinjal se je s
strokovnimi stališči.
Župan Jure Žerjav je poudaril, da je občinski prostorski načrt akt, ki ga sprejme občinski svet.
Občina samo omogoča, da nekdo nekaj na svoji zemlji gradi.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanja naslednji sklep:
SKLEP 8/11: Občinski svet se je seznanil s pripombami in predlogi javnosti v zvezi

priprave OPPN DM S3.
Občinski svet potrjuje strokovna stališča pripravljavca do pripomb in predlogov
javnosti.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v letih 2011 – 2014.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na seji. Na sami seji pa so dobili popravljen plan.
Podrobnejšo prestavitev plana je predstavil Jože Zupančič. Delo je opravila komisija, na katero so
povabili tudi tajnike krajevnih skupnosti. Dogovorili so se, da v plan vključijo ceste, ki še nimajo
asfalta. Iz plana za leto 2011 je izpadla cesta LZ 118641, v dolžini 240 metrov. O tem je župan
govoril pri rebalansu. Krajevne skupnosti so podali predloge. Sestali pa so se tudi s predsedniki
krajevnih skupnosti. Pojasnil je še oceno stroškov. Plan je usklajen s krajevnimi skupnostmi. Vse
predloge so upoštevali. Pozval je svetnike, da plan potrdijo.
Cvetka Pavlovčič je pojasnila, da v planu za leto 2011 manjka tudi cesta JP 689921, ki so jo z
rebalansom vključili za letošnje leto.
Bogdan Janša je pojasnil, da so zadevo obravnavali na Odboru za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami. Ker krajevne skupnosti popravljen plan niso obravnavale, je bil
predlog odbora, da bi se za leta 2012-2014 določil rok, da se do septembrske seje plan še dodatno
uskladi.
V razpravi so sodelovali:
Blaž Knific: Podprl je predlog Bogdana Janše. Pogrešal pa je plan delovne skupine ter zapisnik
sestanka s predsedniki krajevnih skupnosti. Bil je mnenja, da so vrednosti v planu prenizke. Zmotile
so ga širine cest. Opozoril je, da se cesta v Radovni pojavlja v dveh letih. V plan pa bi morali
vključiti tudi cesto JP 690422. Ta cesta je tudi šolska pot. Predlagano cesto bi moral pregledati tudi
SPV in podati svoje mnenje. Pohvalil pa je finančno postavko. V kolikor bodo namenili še sredstva
za prometno študijo, bodo imeli kmalu lepo urejeno občino.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se podrobnejši popisi cest opravijo vsako leto pred pripravo
proračuna. Izrazil je upanje, da bodo prihodki proračuna omogočili izvedbo predlaganega plana.
Jože Zupančič: Pojasnil je, da je komisija v plan vključila vse predloge krajevnih skupnosti.
Zapisnik s predsedniki krajevnih skupnosti pa bodo posredovali na naslednji seji.
Mirjam Žerjav: Pojasnila je, da v planu pogreša ceste, ki jih je KS Kranjska Gora predlagala že v
prejšnjem planu. Gre pa za ceste na območju Ledine, Gasilska ulica in stara cesta v Logu.
Blaž Knific: Svet KS Dovje Mojstrana je sprejel sklep, da bodo sami pripravili popis del in jih
posredovali na občino.
Robert Plavčak: Opozoril je na realizacijo plana. Bil je mnenja, da plan ni preveč ambiciozen ter da
zmorejo več. Bo pa glasoval za predlagan predlog.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so v preteklem mandatu finančno uspeli zagotoviti več kot 100%
plana.
Janja Dolhar: Opozorila je na slabo cesto sredi Kranjske Gore pri vili Olgi.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da naj bi to cesto uredili že v letošnjem letu.
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Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 8/12: Sprejme se Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leto 2011. Plan

razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leta 2012 do 2014 pa se v ponovnem dogovoru
s krajevnimi skupnostmi uskladi in predlaga na naslednji seji Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je predstavil brezplačno odsvojitev nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da so zadevo že obravnavali na seji OS. Gre za zemljišča v
Gozdu Martuljku namenjena za kolesarsko pot in most na kolesarski poti. Prav tako pa bodo
obravnavali zemljišče za kolesarsko pot na Dovjem.
Bogdan Janša je predstavil delo Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 8/13: Občina Kranjska Gora, v javno korist – za gradnjo dela kolesarske poti in
mosta na kolesarski poti v Gozdu Martuljku, brezplačno odsvoji nepremičnine parc. št.
688/55, 688/56 in 688/65, vse k.o. Gozd in pooblašča župana, da za navedene nepremičnine
podpiše Pogodbo o brezplačni odsvojitvi nepremičnega premoženja z Republiko Slovenijo,
Ministrstvom za pomet, Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
S tem sklepom se nadomesti sklep št. 6/14, sprejet na 6. redni seji dne 20.4.2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 8/14: Občina Kranjska Gora, v javno korist – za nadaljevanje gradnje kolesarske
poti, brezplačno odsvoji nepremičnino parc. št. 2073/31 k.o. Dovje in pooblašča župana, da za
navedeno nepremičnino podpiše Pogodbo o brezplačni odsvojitvi nepremičnega premoženja z
Republiko Slovenijo, Ministrstvom za pomet, Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 11.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali predloge za Priznanja občine Kranjska Gora za
leto 2011. Člani sveta so gradivo prejeli na seji.
Jože Zupančič je podal poročilo Žirije za priznanja. Prestavil je zapisnik Žirije za priznanja.
Pojasnil je, da je na objavljen razpis prispelo 6 predlogov. Žirija se je odločila, da se zlatega grba
občine ne podeli, ker ni bilo prijave. Prav tako pa se ne podeli priznanja častni občan.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 8/15: Občinski svet Občine Kranjska Gora podeljuje PRIZNANJI OBČINE
KRANJSKA GORA :
• Meti Košir, Cesta v Radovno 13, 4281 Mojstrana
• OK Pokalu Vitranc, Borovška cesta 99a, 4280 Kranjska Gora
• Javnemu zavodu Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je vsem nagrajencem čestital.

Ad 12.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Slovenski planinski muzej – vsebinsko programske usmeritve
2012 – 2015. člani sveta so gradivo prejeli naknadno z dodatnim gradivom po pošti.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 8/16: Sprejme se predlog Vsebinsko – programskih usmeritev Slovenskega
planinskega muzeja za obdobje 2012-2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet

Ad 13.
8/1 Anton Požar – pobuda - ustno
Pojasnil je, da se je v Srednjem Vrhu pojavil velik problem zaradi medveda. Predlagal je, da bi na
kmetijsko ministrstvo poslali zahtevo za odstrel teh dveh medvedov.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo poslali dopis na ministrstvo.
8/2 Janja Dolhar – pobuda - ustno
Podala je pobudo KS Rateče, da bi v Ratečah uredili otroško igrišče. S strani KS so na občino
poslali dopis, vendar odgovora še niso prejeli.
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Rajko Puš: Odgovor še ni bil pripravljen, ker zadeve še niso pripravljene. So pa že zaprosili KS za
možne lokacije igrišča. KS si je že ogledala morebitno lokacijo. Občina sedaj pripravlja gradivo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se je izkazalo, da v občini funkcionirajo igrišča, ki imajo skrbnika.
Sedaj so končno našli lokacijo, ki je v lasti občine. V KS se bodo morali dogovoriti, kdo bo za
igrišče skrbel.
8/3 Janja Dolhar – pobuda - ustno
Podala je pobudo KS Rateče, da bi v Ratečah podrli Kavarnarjevo hišo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da gre za privatno hišo. Za take hiše se bo pripravil tudi predlog
odloka.
8/4 Vlasta Kotnik – pobuda - ustno
Na KS Dovje Mojstrana so obravnavali problematiko vrtca v Mojstrani. Prvič se je namreč zgodilo,
da je v vrtec vpisanih preveč otrok. Dobili so tudi informacijo, da bodo lahko otroci obiskovali vrtec
v Kranjski Gori. Na KS pa so dali pobudo, da bi se v Mojstrani postavil začasen kontejnerski vrtec.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so ta problem zaznali v lanskem letu, ko so obnavljali šolo. Dva
oddelka vrtca so že uredili v šoli v prostorih, kjer je bil prej fitnes. Postavitev kontejnerjev bi bila
najboljša rešitev. Vendar bi za to potrebovali gradbeno dovoljenje. V kolikor ne bi bilo zapletov pri
pridobitvi dokumentov, bi lahko vrtec postavili do novembra. Narejena je že bila idejna zasnova.
Zadeva je bila prijavljena na razpis ministrstva. V proračunu pa imajo namenjena sredstva za
projektno dokumentacijo za dozidavo vrtca. Problem pa se je pojavil v meji PUP-a in zazidalnega
načrta. Za vse otroke so uredili vrtce na območju občine. S pomočjo projekcije je prikazal problem
meje med PUP-om in mejo zazidalnega načrta.
8/5 Cvetka Pavlovčič – pobuda - ustno
Podala je pobudo, da bi se tabla, ki usmerja v Srednji Vrh premaknila bližje križišču za Srednji Vrh.
Sedaj se ljudje motijo in zavijajo eno križišče prej in potem sprašujejo, kje se pride v Srednji Vrh.
8/6 Cvetka Pavlovčič – vprašanje - ustno
Zanimalo jo je, kako je z reševanjem problematike stavbe malega Špika?
Rajko Puš je pojasnil, da so zadevo predali v reševanje strokovni službi.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je lastnik na stavbi izvedel nekaj vzdrževalnih del.
8/7 Cvetka Pavlovčič – pobuda - ustno
V Gozdu Martuljku so končali z asfaltiranjem magistralne ceste. Niso pa uredili bankin. Na
nekaterih delih so sedaj luknje, ki so za pešce lahko nevarne. Podala je pobudo za ureditev bankin.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo izvajalca na to opozorili.
8/8 Mirjam Žerjav – pobuda - ustno
Opozorila je na uničevanje uličnega pohištva, pisanje grafitov in kraje rož. Zaprosila je za pomoč
policijo ter apelirala na tiste, ki to počnejo, da s tem prenehajo.
8/9 Bogdan Janša – informacija - ustno
Pojasnil je, da so se na seji KS Dovje Mojstrana celovito seznanili s problematiko vrtca.
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8/10 Bogdan Janša – informacija - ustno
Pohvalil je TNP za zamenjavo klopi na poti od Mojstrane do Peričnika. Je pa nekdo spet
poškodoval brv, ki je bila pred dvema mesecema obnovljena.
8/11 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, kako je s projektom na območju bivšega hotela Triglav? Predlagal je, da bi od
lastnikov pridobili informacijo glede tega.
8/12 Bogdan Janša – informacija - ustno
Na KS Dovje Mojstrana so se seznanili tudi z informacijo, da bi se v prostorih bivšega Lipa
proizvajale lepljene hiše. KS je to pobudo podprl.
8/13 Bogdan Janša – pobuda - ustno
Glede pokopališča na Dovjem je predlagal, da bi se znižala višini stopnic k mrliški vežici. Na
povezovalni poti med novim in starim delom pokopališča so drevesne korenine poškodovale pot.
Nastale so luknje. Predlagal je popravilo.
8/14 Bogdan Janša – pobuda - ustno
Na lokaciji divjega odlagališča pod Grančiščem naj se namesti tabla ter pozove inšpekcijo, da si
zadevo ogleda.
8/15 Bogdan Janša – pobuda - ustno
Predlagal je, da bi v naselju Radovne na cesto namestili hitrostne ovire.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je cesta državna in bodo pobudo podali upravljavcu.
8/16 Bogdan Janša – pobuda - ustno
Predlagal je, da bi se brezov drevored v Mojstrani odstranil. Na njegovem mestu pa bi uredili
parkirišče.
8/17 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Kako je z OPPN Rateče vzhod?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil OPPN Rateče vzhod že pripravljen. Izvajalec sedaj čaka še
na plačilo naročnikov tega OPPN-ja. Naročniki pa so zasebni lastniki.
8/18 Blaž Knific – vprašanje - ustno
Kako je z odkupom zemljišča za parkirišča na Dovjem?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da mora občina pri nakupu upoštevati uredbo in zakon.
8/19 Blaž Knific – pobuda - ustno
Izrazil je pobudo, da bi v letošnjem letu sprejeli še odlok o obveznem priklopu na kanalizacijsko
omrežje.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo odlok pripravljen.
Rajko Puš je pojasnil zakonske možnosti. Začeli bodo s pripravo novega odloka. Odlok o tem
občina sicer že ima, vendar sedaj veljavni odlok ne vsebuje sankcij.
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8/20 Robert Plavčak – vprašanje - ustno
Kdaj bodo v Gozdu Martuljku nova avtobusna postajališča – hišice?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so upali, da bodo že v letošnjem letu pričeli z gradnjo hodnikov za
pešce.
8/21 Robert Kerštajn – pobuda - ustno
Podal je pobudo za obnovo lesenih delov na kolesarski stezi. Še posebej bi morali pogledati les na
vozišču.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bila kolesarska steza pregledana. Zamenjali bodo ograje.
Obnovljen pa je bil tudi most na Belci. Bodo pa obnovili tudi ostale mostove.

Ad 14.
Župan Jure Žerjav je podal naslednje informacije:
 Danes so podpisali pogodbo z izvajalcem za obnovo šole. Na spletni strani občine so
objavljeni vsi tlorisi in skice. Pohvalil je strokovno službo občine, saj so do izvajalca prišli
brez pritožbe.
 Pričela se bo tudi obnova v Planici.
 Izbran je bil izvajalec za gradnjo mostu na kolesarski poti čez Savo v Gozdu Martuljku.
Zadeva je na državni revizijski komisiji.
 Predvidoma 14.07.2011 bo revizija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za
kolesarsko pot Mojstrana – Hrušica.
 Občinski prostorski načrt je po dopolnjenem okoljskem poročilu na Ministrstvu za okolje in
prostor. Ministrstvo mora sedaj v 30 dneh pridobiti soglasja nosilcev prostora, da je okoljsko
poročilo skladno z zahtevami. Potem bo prišlo do javne razgrnitve.
 Glede kandidature za nordijsko prvenstvo so obiskali obe sosednji občini v Italiji in Avstriji.
Župana sta pripravljena na sodelovanje.
 Zaključen je razpis za gradnjo kompostarne na Tabrah.
 28.06.2011 je ustna obravnava za vodohran v Logu.
 Izrazil je upanje, da bodo prišli v čim krajšem času do gradbenega dovoljenja za črpališče
Lek.
 Pripraviti so morali načrt integritete.
 Obnova ceste LK 390211, ki potega od upravne stavbe Žičnice do Smerinje 10 je
prijavljena na SLVR in bo narejena v letošnjem letu.
Rajko Puš je podrobneje prestavil načrt integritete. Načrt določa ukrepe pravne in dejanske narave
za preprečevanje, zmanjševanje in odpravo tveganj za nastanek korupcije.
Jože Zupančič je pojasnil, da mu je župan zaupal nalogo, da naj pripravi predlog za prenosne
računalnike za svetnike.
Bogdan Janša je za 20 letnico dneva državnosti vsem zaželel veselo praznovanje.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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