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Št.:
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Z A P I S N I K
31. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 19.12.2005 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Bogomir Košir (odšel ob 21.05),
Branka Vovk, Emil Tavčar, Slavko Miklič, Franc Makše, Črtomir Kosmač, Žiga Židan
(odšel ob 21.35), Gregor Benedik (odšel ob 21.35), Bojan Kordič, Miro Eržen, Branko
Dolhar, Robert Robič (odšel ob 19.35), dr. Janez Mlinar (odšel ob 18.40 – prišel ob
19.55), Jože Krivc, Jože Zupančič (odšel ob 21.20) in Klavdija Gomboc (16 od 16).

 POROČEVALCI IN DRUGI PRISOTNI: Jože Brudar – tajnik občine; Boštjan
Pristavec, Rajko Puš, Egidija Košir Mrovlje – občina; Jaka Hrastnik – LTO Kranjska
Gora; Henrika Zupan – JP Komunala
 PRISOTNI NOVINARJI: Mirko Rabič – Radio Triglav, Matjaž Arih – ATM.
Seja je posneta na 1 avdio zgoščenko.
Gradivo in zvočni zapis seje je objavljen tudi na internetni strani http://obcina.kranjskagora.si/ (občina, občinski svet).
Župan Jure Žerjav je vse prisotne lepo pozdravil.
Povedal je, da so svetniki dobili še dodatno gradivo in sicer:
 pobudo za sprejetje odloka svetnika Joža Zupančiča,
 dva amandmaja k predlogu proračuna svetnika Janeza Mlinarja,
 dva amandmaja k predlogu proračuna svetnika Bojana Kordiča,
 deset amandmajev k predlogu proračuna župana Jureta Žerjava,
 pripomba sveta KS Dovje Mojstrana k točki 9. dnevnega reda,
 vabilo na dobrodelno prireditev,
 dodatna točka dnevnega reda: Vloga za pridobitev stvarne služnosti.
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Svetniki so najprej obravnavali
I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 30. seje.

Ad 1.
Svetniki so zapisnik 30. seje prejeli v gradivu za 31. sejo. Župan Jure Žerjav je dal zapisnik v
obravnavo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 31/1: Potrdi se zapisnik 30. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
II. DNEVNI RED:
1.
2.
3.

Informacije, vprašanja in pobude
Osrednja tema – Varstvo okolja in urejanje prostora v občini Kranjska Gora
Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča - skrajšani postopek
4. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Kranjska Gora za leto 2006
5. Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za leto 2006
6. Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za
stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
občini Kranjska Gora za leto 2006
7. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2006 – druga obravnava
8. LTO – Organizacija turistično informativne dejavnosti
9. Letni plan rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin
Operativni načrt zimske službe
10. Oddaja poslovnega prostora v najem
11. Prodaja nepremičnine
12. Vloga za pridobitev stvarne služnosti
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Ker ni bilo razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani dnevni red:
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil svoje delo med 30. in 31. sejo občinskega sveta in sicer:
- Ogled hudournika Belca 14.11.2005 z Ministrom za okolje in prostor Janezom
Podobnikom.
- Regionalni razvojni svet v Kranju 23.11.2005 z Ministrom brez resorja,
pristojnim za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Ivanom Žagarjem.
Minister je predstavil delitev Slovenije v dve kohezijske regije.
- Okrogla miza o perspektivi razvoja zdravstva v občini Kranjska Gora
30.11.2005. Še vedno je odprt razpisni postopek za tretjega zdravnika v
Kranjski Gori. V sredini leta 2006 bo pričela z obratovanjem Zobozdravstvena
ambulanta v Mojstrani. Obravnavali so problematiko povečanja števila
začasnih in stalnih prebivalcev v občini.
- Sosvet načelnika UE Jesenice 07.12.2005. Poudarek je bil na delovanju
inšpekcijskih služb in upravne enote.
- Posvet županov s predsednikom vlade in posameznimi ministri v Postojni
12.12.2005.
- Potekala je predstavitev predloga za podelitev koncesije za hotel Erika. Izdano
je bilo negativno soglasje. Predstavnik podjetja Hosting bo projekt predstavil
svetnikom na januarski seji občinskega sveta.
- Predstavil je odgovore svetnikom, ki so v gradivu za 31. sejo občinskega sveta.
Jože Zupančič:
 Predstavil je svojo pisno pobudo za sprejetje posebnega Odloka in uvedbe posebne takse
zaradi onesnaževanja slovenskega jezika s tujkami.
Bogomir Košir:
 Pravno službo je zaprosil, da prouči, če lahko župan vlaga amandmaje na proračun.
 Predlagal je spremembo statuta Občine Kranjska Gora. V 16. členu statuta bi dodali
alineo, da občinski svet daje soglasje h koncesiji za prirejanje iger na srečo.
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Župan Jure Žerjav:
 Strinjal se je s predlogom za spremembo statuta občine.
Bogomir Košir:
 Povedal je, da bo sklical sejo statutarne komisije.
 Povedal je, da se sosedi pri odmeri na prac.št. 1417/27 k.o. Rateče pritožujejo, da je
prišlo do meritev v njihovo škodo in prav tako v škodo občine. Zaradi pritožbe sosedov
se bo meritev ponovila. Občina se na omenjeno meritev ni pritožila. Bil je mnenja, da bi
morali braniti občinsko zemljo. Zanimalo ga je še, zakaj se je parc.št. 1419 delila na
parc.št. 1419/1 in 1419/2 vse k.o. Rateče.
 Zanimalo ga je, kako je s širitvijo žičniške postaje v cesto. Bil je mnenja, da bi morali o
tem razpravljati na občinskem svetu.
Boštjan Pristavec:
 Glede odmere ceste v Ratečah je bil naročnik sosed pritožnika. Občina je bila le stranka
v postopku. V postopku je bilo ugotovljeno, da del ceste posega na privatno zemljišče in
da del privatnega zemljišča posega v cesto. Zato je bila predlagana izravnava meje.
Izravnava meje se v skladu z zakonom ne šteje za pravni posel, zato občinskemu svetu o
tem ni bilo potrebno glasovati. Poudariti je potrebno, da se je površina izravnala meter
za meter, tako da v tem primeru ne gre za nikakršno oškodovanje občinskega
premoženja, pač pa samo za uskladitev zemljiško knjižnega in dejanskega stanja. Zaradi
nestrinjanja pritožnika je bila sklicana obravnava na Geodetski upravi na Jesenicah, kjer
prav tako kljub strokovnim pojasnilom vodje postopka, ki je ugotovila, da je bil
postopek izveden korektno ni bilo doseženo soglasje strank. Na predlog občine bo v
spomladanskem obdobju izvedena ponovna izmera sporne mejne točke. V kolikor se
stranka tudi takrat ne bo strinjala z pokazano mejo bo morala vložiti tožbo na sodišče.
 Podal je pojasnila glede ceste pri žičnici. Občinski svet je o posegu na to zemljišče
sklepal in dal soglasje.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da je občinski svet o gradnji spodnje postaje žičnice razpravljal na
občinskem svetu in sprejel v zvezi s tem ustrezne sklepe.
Miro Eržen:
 Zanimalo ga je, kako je z izravnavo mej na območju žičnice.
Boštjan Pristavec:
 Podal je dodatna pojasnila glede ceste pri žičnici.
Gregor Benedik:
 Zanimalo ga je, zakaj občina v letošnjem letu ni ničesar storila glede mirujočega
prometa. Pozval je župana, da s sklepom imenuje komisijo, ki se bo ukvarjala s
problematiko mirujočega prometa.
Župan Jure Žerjav:
 Občina je vzela v najem zemljišče pri policiji, ki je namenjeno parkiranju. Na tem
območju sta še dve občinski zemljišči, ki se bosta splužili in pričeli uporabljati za
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parkiranje. Celotno zgornje parkirišče pa do sedaj ni bilo v uporabi zaradi gradnje nove
štirisedežnice.
Gregor Benedik:
 Opozoril je, da je potrebno zagotoviti dodatna parkirišča, saj je konec tedna zaradi
parkiranja avtomobilov po cesti potekal promet po Kranjski Gori samo v eno smer.
Zanimalo ga je, kdaj bo redar pričel z delom.
Župan Jure Žerjav:
 Redar bo pričel z delom za božično novoletne praznike.
Črtomir Kosmač:
 Opozoril je na problem zoženja ceste v Ratečah. Komunala ima tam problem s
pluženjem.
Bojan Kordič:
 Podprl je predlog za spremembo statuta občine.
 Glede problematike zemljišča v Ratečah bi morali pridobiti ustrezno mnenje KS Rateče.
 Občina bo morala postaviti svojo redarsko službo.
 Pohvalil je delavce komunale glede pluženja ob zadnjem sneženju.
 Svetnike je seznanil, da je prestopil k svetniški skupini LDS.
 Ponovno je opozoril na problematiko težkega tovornega prometa v občini.
 Svetnike je seznanil s sklepom KS Rute o preklicu vseh pooblastil članom sveta za
vodenje postopkov.
Slavko Miklič:
 Pohvalil je komunalo glede pluženja. Zanimalo ga je, zakaj pred zimo niso bile
odstranjene klopi ob cesti.
 Svetniki bi morali biti seznanjeni s postopki javnih razpisov.
 Zanimalo ga je, kako je s subvencioniranjem najemnine za dvorano s strani občine za
občane.
Janez Mlinar:
 V preteklosti mu je bilo na njegovo vprašanje pojasnjeno, da občina ne bo
subvencionirala najemnine za dvorano.
Branko Dolhar:
 Na prejšnji seji je postavil dve vprašanji. Dobil je samo odgovor glede vprašanja o
prenosu objektov s strani nadzornega sveta, ki je ugotovil, da o zadevi nima pristojnosti.
Pravno službo je zaprosil za mnenje, zakaj ŠD Planica o prenosu lastništva objektov v
Planici od občine ni prejela odgovora.
 Ponovno je zaprosil za odgovor, zakaj se Javni zavod Planica še ni ukinil.
 Strinjal se je s predlogom za popravek statuta občine.
 Pohvalil je delo komunale ob zadnjem pluženju. Komunali bi morali zagotoviti prostore
za strojno opremo.
 Podprl je pobudo za ustanovitev komisije za reševanje prometne ureditve.
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Miro Eržen:
 Predlagal je, da se opredelijo do pobude Joža Zupančiča. Strinjal se je s tem, da se tujke
v slovenskem jeziku preveč uporabljajo.
Župan Jure Žerjav:
 Pravna služba bo pobudo Joža Zupančiča proučila.
Jože Krivc:
 Stanovalci blokov v Mojstrani sprašujejo, če bi lahko v bližini teh blokov postaviti eko
otok.
Črtomir Kosmač:
 Lokacije eko otokov predlagajo krajevne skupnosti. Eko otoki se postavljajo na
občinska zemljišča.
Robert Robič:
 Ni se strinjal s predlogom odloka Joža Zupančiča. Zadnja prireditev ob Pokalu Vitranc
ima tudi slovensko ime. Tujke se uporabljajo zaradi tega, ker so prireditve objavljene
tudi v tujih medijih in za tuje goste.
 Strinjal se je s pobudo, da se ustanovi komisija za ureditev prometa v Kranjski Gori.
 Podal je pobudo, da se spluži trg pred turističnim društvom v Kranjski Gori.
Črtomir Kosmač:
 Trg pred TD Kranjska Gora se bo očistil ponoči 20.12.2005. Klopi pa komunala ni
pospravila, ker nimajo za to ustreznega prostora.
Branko Dolhar:
 Komisija za promet bi morala pregledati tudi prometne ureditve v drugih krajih v občini
in ne samo v Kranjski Gori.
Župan Jure Žerjav:
 Ob zadnjem sneženju je opazil, da ljudje parkirajo po cesti, parkirišče za zdravstvenim
domom pa ni zasedeno. V preteklosti so uredili kar nekaj površin za parkiranje v bližini
smučišča.
Klavdija Gomboc:
 Poudarila je nedisciplino voznikov. Nujno potrebujejo redarje za urejanje prometa.
Župan Jure Žerjav:
 Vprašal je, če so kakšni konkretni predlogi za ustanovitev komisije za promet.
Črtomir Kosmač:
 Komunala bo v tem tednu uredila občinsko zemljišče za parkiranje ob smučišču.
Branko Dolhar:
 Potrebujejo urejen promet s parkirišči, ki imajo ustrezno signalizacijo.
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Bojan Kordič:
 Opozoril je, da Odbor za komunalo že dalj časa opozarja na problematiko urejanja
prometa.
Jože Zupančič:
 Bil je mnenja, da se komisija za ureditev prometa ne potrebuje. Strokovne službe bi
morale zadevo obravnavati. Narejena je tudi študija o ureditvi prometa v Kranjski Gori.
Parkiranje bi moralo biti urejeno z odlokom. Strokovna služba naj pripravi odlok o
parkiranju. Na tej osnovi pa se ustanovi redarstvo.
Bogomir Košir:
 Bil je mnenja, da takšnega odloka ne potrebujejo. Dejstvo je, da ni parkirišč. Izven
naselja bi morali urediti parkirišče, po naselju pa bi uredili modre cone.
Črtomir Kosmač:
 Ko so imeli parkirišče na območju bivše železniške postaje, so bila parkirišča prazna,
ker so ljudje parkirali ob smučišču. Bil je mnenja, da potrebujejo parkirišče čim bližje
smučišču.
Miro Eržen:
 V tujini imajo urejen prevoz s parkirišča do smučišča. Bil je mnenja, da bi takšne zadeve
obravnaval LTO.
Robert Robič:
 Smiselno bi bilo, da bi uredili nekaj parkirišč ob smučišču za 15 minut, kjer bi smučarji
zložili ven opremo ter nato odpeljali vozilo na parkirišče.
Slavko Miklič:
 Problem parkiranja se pojavlja tudi na južni strani smučišč in ne samo na severni strani.
Jože Krivc:
 Povedal je, da bodo lahko z novo prostorsko strategijo, ki je v pripravi, opredelili
oziroma določili območja za parkiranja.

Ad 2.
Župan je v uvodu pojasnil, da je bila točka »Varstvo okolja in urejanje prostora v občini
Kranjska Gora« že na 28. seji občinskega sveta. Takrat se je točka zaradi pripomb svetnikov,
da je gradivo premalo kvalitetno pripravljeno, umaknila z dnevnega reda. Gradivo se je
dopolnilo in župan Jure Žerjav, ga je predstavil svetnikom.
Boštjan Pristavec:
 Dodatno je obrazložil gradivo k tej točki.
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Jože Krivc:
 Predstavil je delo Odbora za prostor. Opozoril je, da dva člana ne hodita na seje odbora.
Vse občane občine bi morali aktivno vključiti v pripravo prostorske strategije občine.
Kot predstavnik projektantskega podjetja je predstavil mnenja in probleme s katerimi se
srečujejo projektanti pri svojem delu, v kolikor prostorski akti niso kvalitetno
pripravljeni.
Boštjan Pristavec:
 Komunala bo morala proučiti, na katerih območjih vodooskrba ni možna.
Župan Jure Žerjav:
 Pripravila se bo preglednica udeležbe članov na sejah odborov.
Miro Eržen:
 Glede odborov je predlagal, da pregledajo ali so vsi odbori še smiselni, da delujejo tudi
v prihodnje.
Klavdija Gomboc:
 Zanimalo jo je, do kdaj mora biti sprejeta občinska prostorska strategija.
Boštjan Pristavec:
 Občinska prostorska strategija mora biti v skladu z veljavno zakonodajo sprejeta do
junija 2007.
Klavdija Gomboc:
 Bila je mnenja, da občinski svet v tej sestavi verjetno prostorske strategije ne bo
potrjeval. Nov občinski svet bo lahko potem podal drugačna izhodišča za strategijo.
Zanimalo jo je, kako je s finančnimi sredstvi za pripravo te strategije.
Boštjan Pristavec:
 Svetniki bodo dobili terminski plan priprave prostorske strategije. Strategija se
pripravlja v skladu s zakonom. Sredstva za letošnje leto niso bila porabljena.
Bojan Kordič:
 Prosil je za pisni odgovor, kaj namerava HIT narediti oziroma izvršiti na hotelsko
turistični coni hotela Špik.
Župan Jure Žerjav:
 Vprašanje se bo posredovalo naprej. Občina na to vprašanja nima odgovora.
Gregor Benedik:
 Zanimalo ga je, ali se je prostorski plan že pričel izvajati. Kako je s terminom
sprejemanja. Kako bodo lahko pri tem sodelovali svetniki.
Župna Jure Žerjav:
 Pogodba z izvajalcem je bila že podpisana. Pripravila se bo tudi terminski plan izdelave
in sprejemanja prostorske strategije.

8

Boštjan Pristavec:
 Po krajevnih skupnostih se bo organiziralo prostorske konference.
Gregor Benedik:
 Zanimalo ga je, kako se bo reševala problematika parkiranja.
Žiga Židan:
 Strinjal se je s tem, da morajo čim prej rešiti zadeve glede parkiranja. Glede udeležbe na
odborih je dobil informacijo, da je en član odobra že večkrat zaprosil, da se odbor skliče
v kasnejših urah. Zanimalo ga je, kako poteka sklic odbora za okolje in prostor.
Jože Krivc:
 Pojasnil je, da se vabilo za sejo odbora pošlje en teden pred sejo. Člani odbora so se na
prvi seji dogovorili, da se bodo seje sklicevale v sredah med 16 in 18 uro.
Jože Zupančič:
 Bil je mnenja, da bi moral biti občinski svet pri pripravi prostorske strategije korak pred
ostalimi. Predlagal je, da se pripravijo izhodiščne točke prostorske strategije in se to
gradivo razdeli svetnikom.
Branko Dolhar:
 Do naslednje seje naj se pripravi tako terminski kot vsebinski plan priprave prostorske
strategije. Pojasni naj se, kako lahko posamezniki sodelujejo pri tej strategiji. Zadeva naj
se objavi na internetu, da bo vsem dosegljiva.
Robert Robič:
 Glede parkiranja je povedal, da bo potrebno narediti analizo, poiskati rešitve in jih
realizirati. Zanimalo ga je, kdo bo naredil in kdaj bo narejeno (terminski plan).
 Glede na govorice ga je zanimalo, kako je potekal izbor za izvajalca strategije.
Župan Jure Žerjav:
 Postopek izbire izvajalca vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. V prvem razpisu
sta bila v komisijo imenovana tudi dva svetnika. Za drugi izbor je bila komisija
sestavljena samo iz strokovnih delavcev. Ob prvi izbiri sta svetnika ocenila, da izbrani
izvajalec ne more biti izvajalec novih prostorskih planov, ker je v preteklosti naredil
škodo občini. To pa ni več strokovna ocena v skladu z zakonom o javnih naročilih,
ampak gre za politično odločitev.
Boštjan Pristavec:
 Župan lahko na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih naročil v komisijo
imenuje samo strokovne delavce.
Bogomir Košir:
 Razočaran je nad izbiro izvajalca. Bil je eden od dveh svetnikov, ki je nasprotoval izbiri
izvajalca Urbi d.o.o.. Predstavil je primere delovanja omenjenega podjetja v preteklosti.
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Franc Makše:
 Bil je mnenja, da je bil kot član komisije pri tej izbiri zmanipuliran. Izbranemu izvajalcu
ne more zaupati.
Robert Robič:
 Bil je mnenja, da glede na razpravo o izbiri izvajalca, ni bilo vse tako kot bi morali biti.
Župan Jure Žerjav:
 Na naslednji seji so bo predstavil postopek izbire izvajalca.
Franc Makše:
 Zanimalo ga je, če lahko kot član komisije vidi vse dokumente od vseh kandidatov,
prijavljenih na javni razpis.
Boštjan Pristavec:
 Povedal je, da lahko svetnik Franc Makše vidi vse dokumente od vseh izvajalcev.
Franc Makše:
 Povedal je, da omenjenih dokumentov ni videl.
Črtomir Kosmač:
 Zanimalo ga je, ali bo ta strategija upoštevala odlok občine o začasnih ukrepih za
zavarovanje prostora.
Boštjan Pristavec:
 Prostorska strategija bo omenjeni odlok upoštevala.
Črtomir Kosmač:
 Bil je mnenja, da bi morali prostorsko strategijo čim prej sprejeti.
 Glede soglasja Komunale za vodo je pojasnil, da so za pomanjkanje vode odgovorni
projektanti, ki zgradijo več stanovanj, kot je bilo prvotno po projektu narejeno.
Jože Krivc:
 Projektanti delajo na podlagi lokacijske informacije. Če ni vode, mora to pisati v
lokacijski informaciji.
Slavko Miklič:
 Zanimalo ga je, kako je bilo z razpisom za izvajalca prostorskih planov občine. Vprašal
je, kdo se je prijavil na prvi razpis, zakaj so bile vse štiri ponudbe zavrnjene in v katerih
medijih je bil razpis objavljen. V drugem je razpisu je bilo imenovano podjetje Urbi
d.o.o.. Predstavil je primer priprave ureditvenega načrta Bezje, ki ga je pripravil Urbi
d.o.o.. Vprašati bi se morali o kvalitetni izvedbi omenjenega načrta.
 Koliko kršiteljev s področja gradenj in koliko prijav je občina posredovala ustreznim
inšpekcijskim službam ter rezultati ukrepanj inšpekcije.
 Opozoril je na problematiko urejanja vod in hudournikov.
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Župan Jure Žerjav:
 Študija o stanju hudournikov je bila naročena zato, da občina pridobi pregled nad
stanjem v občini. Ta študija je bila posredovana Agenciji za okolje v Kranj. Študija je
tudi osnova za delo države na območju naše občine.
Boštjan Pristavec:
 Obrazložil je, kako je s sredstvi za odpravo posledic naravnih nesreč. Glede
ureditvenega načrta za Bezje je pojasnil, da se postopek sprejemanja vodi še po starem
zakonu. Javna obravnava je bila opravljena, vendar sta se te javne obravnave udeležile
samo dve osebe. Vsi postopki o izbiri izvajalca prostorskih planov so bili vodeni v
skladu z zakonom o javnih naročilih in zato obstajajo vsi dokumenti.
Jože Zupančič:
 Glede izbire izvajalca je bil mnenja, da je izbira izvajalca strokovna zadeva. Občinski
svet bo določil naloge izvajalcu prostorske strategije, kaj mora narediti. Pozval je
svetnike, da si bodo prostorsko strategijo dobro prebrali.
Bogomir Košir:
 Zanimalo ga je, kako je z gradnjo stavb, ki so po obliki kot transformatorji. Zanimalo
ga je, koliko časa in sredstev bi potrebovali, da bi preprečili take gradnje.
Boštjan Pristavec:
 Določiti bi morali najmanjšo dovoljeno parcelo za gradnjo in v zvezi s tem sprejeli
ustrezen akt - odlok o začasnih ukrepih na področju prostora.
Župan Jure Žerjav:
 Proučila se bo možnost priprave takšnega odloka.
Miro Eržen:
 Predlagal je, da izbrani izvajalec prostorske strategije
občinskem svetu.

pripravi predstavitev na

Po končani razpravi je župan Jure Žerjav predlagal v sprejem naslednja sklepa:

SKLEP 31/2: Občinski svet se je seznanil s problematiko varstva okolja in urejanja
prostora v občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 10
PROTI – 1

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 31/3: Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja se zadolži, da mesečno
spremlja in koordinira izdelavo prostorske strategije občine. Poročila o poteku projekta
se v pisni obliki posreduje na vsako sejo občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 10
PROTI – 1

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil predlog sprememb in dopolnitev Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – skrajšani postopek.
Alojz Jakelj:
 Podrobno je prestavil predlog sprememb in dopolnitev.
Jože Krivc:
 Predlagal je, da se točke v a3) stanovanja v poslovnih objektih popravijo in sicer:
o A
7000
o B
5000
o C
3000
o D
2000
o E
1000
Slavko Miklič:
 Ugotovil je, da občinska služba za okolje in prostor le ugotavlja nered pri opredeljevanju
posameznih objektov. Bil je mnenja, da finančni ukrepi ne bodo povsem preprečili nered
na tem področju. Občinska služba za okolje in prostor bo morala o delovanju inšpekcije
obvestiti tudi Ministrstvo za okolje in prostor.
Župan Jure Žerjav:
 Občina nima nobene pristojnosti ukrepanja. Omenjeni problem so župani izpostavili na
sosvetu načelnika upravne enote, kjer so bile prisotne tudi inšpekcijske službe.
Bogomir Košir:
 Podprl je predlog predlaganih sprememb ter sprememb, ki jih je predlagal Jože Krivc.
Bojan Kordič:
 Občina mora, kot servis občanov javno nastopiti proti za to pristojnim državnim
institucijam. Podprl je predlog sprememb.
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Jože Zupančič:
 Ugotovil je, da so pričeli zadeve sistematično urejati. Zanimalo ga je, koliko je teh
lastnikov stanovanj, ki bodo vključeni pod te spremembe in koliko je to občanov.
Problem v državi so inšpekcijske službe. Podprl je predlog sprememb.
Župan Jure Žerjav:
 Omenjene spremembe ne bodo prinašale sprememb občanom.
Miro Eržen:
 Zanimalo ga je, kako bodo te spremembe tehnično izpeljali.
Bogomir Košir:
 Pojasnil je, kako se bo zadeva tehnično izpeljala.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 31/4: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora s spremembami, ki so bile
predlagane na seji in sicer da se točka a3) stanovanja v poslovnih objektih popravi na:
o A
7000
o B
5000
o C
3000
o D
2000
o E
1000

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil predlog sklepa o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kranjska Gora za leto 2006.
Slavko Miklič:
 Ni se strinjal s predlaganim sklepom. Predlagal je, da se upošteva predlog Odbora za
gospodarstvo, da se za leto 2006 ne upošteva predlagana indeksacija za vse kategorije.
Krajanov in gospodarstva naj se dodatno ne bi obremenjevalo.
Branko Dolhar:
 Podprl je predlog Slavka Mikliča.
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Žiga Židan:
 Strinjal se je s predlogom Slavka Mikliča.
Jože Zupančič:
 Strinjal se je s pobudo Slavka Mikliča. Vprašal se je, če je to najboljša rešitev.
Slavko Miklič:
 Odbor za gospodarstvo že vsa leta predlaga, da ne bi upoštevali indeksacije.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 31/5: Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2006.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 1
PROTI – 14

Zupančič glasoval PROTI.
Sklep ni bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog sklepa o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za
leto 2006.
Klavdija Gomboc:
 Zahvalila se je za odgovor glede komunalnih taks. Bila je mnenja, da ima občina pri
pobiranju komunalnih taks veliko rezerve.
Po končani razpravi je župan predlagal naslednji:
SKLEP 31/6: Sprejme se Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih
taksah v Občini Kranjska Gora za leto 2006

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
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Alojz Jakelj:
 Pojasnil je problem opredelitve pojma »javni prostor«, ker ga zakon ne določa. Glede
reklamnih tabel na privatnih parcelah je pojasnil, da je eden od občanov v zvezi s tem
podal pobudo za presojo zakonitosti tega odloka na ustavno sodišče.
Župan Jure Žerjav:
 Problematika pobiranja komunalnih taks se bo predstavila na eni od naslednjih sej.
Zakon ne opredeljuje javnega mesta.

Ad 6.
Župna Jure Žerjav je v uvodu predstavil predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v občini Kranjska Gora za leto 2006.
Ker ni bilo razprave je župna Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 31/7: Sprejme se Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske
površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2006.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan je v uvodu podal obrazložitev Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2006druga obravnava. Povedal je, da so bili vloženi naslednji amadmaji:
 Amandma svetnika Bojana Kordiča in sicer postavka 047302 pod konto 412003 TD
Gozd Martuljek. Povečanje sredstev za 500.000 SIT iz postavke priliv turistične takse in
049003 Javne zelenice-parki. Ker je župan Jure Žerjav na predlog Odbora za turizem,
gospodarstvo in obrt predlagal amandma za povečanje sredstev turističnih društev je
predlagal Bojanu Kordiču, da svoj amandma umakne.
 Amandma svetnika Janeza Mlinarja in sicer, da se postavka 082004 Dejavnost kulturnih
društev poveča za 500.000 SIT za enak znesek pa se zmanjša postavka 081004
Vzdrževanje objektov. Župan Jure Žerjav je opozoril, da je postavka 081004 namenjena
za vzdrževanje športnih objektov in ne spomenikov, kot navaja svetnik Janez Mlinar.
Župan Jure Žerjav je svetniku Janezu Mlinarju predlagal, da amandma umakne, saj je
tudi on vložil amandma v tej zadevi.
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 Amandma svetnika Janeza Mlinarja in sicer postavka 045105 Novogradnje in
rekonstrukcija občinskih cest in parkirišč se poveča za 8.000.000 SIT za enak znesek se
v planu prihodkov za leto 2006 poveča postavka 1.1.2 Davek od prometa nepremičnin.
Župan Jure Žerjav se z amandmajem ni strinjal. Bil je mnenja, da so prihodek Davka od
prometna nepremičnin načrtovali realno.
 Na sami seji je želel amandma vložiti Jože Zupančič. Župan Jure Žerjav mu je pojasnil,
da bi moral amandma vložiti najkasneje tri dni pred sejo, zato amandmaja ne morejo
upoštevati.
Župan Jure Žerjav je vložil in obrazložil naslednje amandmaje:
 1.2.7. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - načrtovani prihodek se poviša za
10.000.000 sit na 120.000.000 sit.
 013303 poslovni prostori KS Rute – poveča se za 10.000.000 sit na 25.000.000 sit sredstva se zagotovi iz ocenjenega povečanega prihodka iz naslova NUSZ,
 016004 razvojni programi - poveča se za 1.300.000 sit za RZ Dovje projekt natura 2000
- sredstva se zagotovi iz ocenjenega presežka proračuna za leto 2005,
 032008 obnova gasilskih domov – poveča se za 1.500.000 sit na 3.460.000 sit sredstva
se zagotovi iz ocenjenega presežka proračuna za leto 2005. Sredstva so namenjena za
dokončanje strelovodov na gasilskih domovih,
 045103 avtobusna postajališča – poveča se za 1.200.000 sit za novogradnje – sredstva se
zagotovi iz ocenjenega presežka proračuna za leto 2005,
 047302 dejavnost turističnih društev – doda se nova alineja investicijski transferji TD
2.500.000 sit - sredstva se zagotovi iz ocenjenega presežka proračuna za leto 2005,
razdelijo se na podlagi razpisa,
 051004 zbirni center Tabre investicija se poveča za 40.000.000 sit na 55.000.000 sit –
sredstva se zagotovi iz ocenjenega presežka proračuna za leto 2005,
 052003 fekalna kanalizacija – investicije, poveča se za 10.500.000 sit – sredstva se
zagotovi iz ocenjenega presežka proračuna za leto 2005, namenjena je za dokončanje
del, prekinjenih zaradi sneženja, pri izgradnji kanalizacije v Ratečah,
 082004 dejavnost kulturnih društev poveča se za 500.000 sit – sredstva se zagotovi iz
ocenjenega presežka proračuna za leto 2005,
 091201 osnovna šola Josipa Vandota sredstva za dodatni program se povečajo za
1.500.000 sit na 8.579.000 sit, za program športne vzgoje v novi dvorani – sredstva se
zagotovi iz ocenjenega presežka proračuna za leto 2005.
Bojan Kordič:
 Pojasnil je, da je vložil še amandma za rekonstrukcijo občinske ceste na Finžgarjevem
naselju v Gozd Martuljku, vendar ni navedel, od kje naj se sredstva vzamejo. Pojasnil je
predlagani amandma.
 Glede na predlog župana, je umaknil amandma za sredstva TD Gozd Martuljek.
Janez Mlinar:
 Podrobno je obrazložil svoj amandma za povečanje postavke 045105 Novogradnje in
rekonstrukcije občinskih cest in parkirišč za 8.000.000 SIT. Predlaga gradnjo parkirne
hiše v središču Kranjske Gore.
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Župan Jure Žerjav:
 Predlagal je, da omenjeni amandma Janeza Mlinarja sprejmejo pod pogojem, da
spremljajo prihodek od Davka na nepremičnine in ugotovijo, če bo dovolj prihodka ali
pa sredstva poskušajo dobiti z rebalansom proračuna v letu 2006.
Janez Mlinar:
 Strinjal se je s predlagano rešitvijo župana.
Bogomir Košir:
 Bil je mnenja, da župan ne more vlagati amandmaje. Bi bilo pa korektno do svetnikov,
da bi bili obveščeni o presežku proračuna v letu 2005. Predlagani amandmaji župana
izboljšajo proračun.
Žiga Židan:
 Povedal je, da sta dva odbora predlagala popravek proračuna. Župan je upošteval samo
predlog enega odbora. Zanimalo ga je, na kakšen način se župan odloča v takšnih
primerih.
Župan Jure Žerjav:
 Glede na razpravo na proračun v prvi obravnavi, je predlagal povečanje sredstev za
komunalno bazo Tabre in za ureditev prostorov KS Rute. Predlog za povečanje sredstev
turističnim društvom so podala tri turistična društva ter tudi odbor, zato je ta predlog
upošteval. Glede dveh predlogov Odbora za šport je predlagal, da zadeve poizkušajo
rešiti z rebalansom proračuna v naslednjem letu. Obrazložil je prihodke občine.
Janez Mlinar:
 Zanimalo ga je, kako je s finančno izravnavo in prihodki.
Župan Jure Žerjav:
 Podal pojasnilo glede finančne izravnave.
Bojan Kordič:
 V KS Rute sta v lanskem letu izpadli dve postavki v vrednosti 31.000.000 SIT.
Svetnike je pozval, da gledajo bolj široko, saj je občina od Rateč do Radovne.
Klavdija Gomboc:
 Strinjala se je s tem, da bi bili lahko svetniki obveščeni o presežku proračuna, da bi
lahko vlagali amandmaje. Podprla je predlagani proračun.
Jože Zupančič:
 Predlagal je, da se dobijo sredstva v višini 2.000.000 SIT za nakup ozvočenja na
pokopališčih v Kranjski Gori, Podkorenu in Ratečah.
Župan Jure Žerjav:
 Sredstva za ozvočenje bodo poizkušali dobiti pri rebalansu proračuna.
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Miro Eržen:
 Pri razvojnem programu občine so določili prioritete. Sedaj razvojnega programa ne
upoštevajo. Vprašal je, ali imajo investitorja in zemljišče, kje bo stala parkirna hiša.
Janez Mlinar:
 Občina ima v središču kraja parcele. Bil je mnenja, da ne bo težko dobiti investitorja
(občina, nepovratna sredstva na podlagi razpisa ter gospodarstvo).
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav predlagal, da se o amandmajih župana glasuje v
paketu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Predlog je bil sprejet.
Župan je predlagal, da glasujejo o naslednjih amandmajih župana:

AMANDMA ŠT.: 1. 1.2.7. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča načrtovani prihodek se poviša za 10.000.000 sit na 120.000.000 sit.
AMANDMA ŠT.: 2. 013303 poslovni prostori KS Rute – poveča se za 10.000.000
sit na 25.000.000 sit - sredstva se zagotovi iz ocenjenega povečanega prihodka iz
naslova NUSZ.
AMANDMA ŠT.: 3. 016004 razvojni programi - poveča se za 1.300.000 sit za RZ
Dovje projekt natura 2000 - sredstva se zagotovi iz ocenjenega presežka
proračuna za leto 2005.
AMANDMA ŠT.: 4. 032008 obnova gasilskih domov – poveča se za 1.500.000 sit
na 3.460.000 sit sredstva se zagotovi iz ocenjenega presežka proračuna za leto
2005. Sredstva so namenjena za dokončanje strelovodov na gasilskih domovih.
AMANDMA ŠT.: 5. 045103 avtobusna postajališča – poveča se za 1.200.000 sit za
novogradnje – sredstva se zagotovi iz ocenjenega presežka proračuna za leto 2005.
AMANDMA ŠT.: 6. 047302 dejavnost turističnih društev – doda se nova alineja
investicijski transferji TD 2.500.000 sit - sredstva se zagotovi iz ocenjenega
presežka proračuna za leto 2005, razdelijo se na podlagi razpisa.
AMANDMA ŠT.: 7. 051004 zbirni center Tabre investicija se poveča za
40.000.000 sit na 55.000.000 sit – sredstva se zagotovi iz ocenjenega presežka
proračuna za leto 2005.
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AMANDMA ŠT.: 8. 052003 fekalna kanalizacija – investicije, poveča se za
10.500.000 sit – sredstva se zagotovi iz ocenjenega presežka proračuna za leto
2005, namenjena je za dokončanje del, prekinjenih zaradi sneženja, pri izgradnji
kanalizacije v Ratečah.
AMANDMA ŠT.: 9. 082004 dejavnost kulturnih društev se poveča za 500.000 sit
– sredstva se zagotovi iz ocenjenega presežka proračuna za leto 2005.
AMANDMA ŠT.: 10. 091201 osnovna šola Josipa Vandota - sredstva za dodatni
program se povečajo za 1.500.000 sit na 8.579.000 sit, za program športne vzgoje v
novi dvorani – sredstva se zagotovi iz ocenjenega presežka proračuna za leto
2005.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 9
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Amandmaji so bili sprejeti.
Janez Mlinar:
 Povedal je, da umika amandma za povečanje sredstev na postavki 082004 Dejavnost
kulturnih društev v višini 500.000 SIT.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji
AMANDMA ŠT.: 11. Postavka 045105 Novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest in
parkirišč se poveča za 8.000.000 SIT, za enak znesek se v planu prihodkov za leto 2006
poveča postavka 1.1.2 Davek od prometa nepremičnin na skupno 53.000.000 SIT, s
čimer je zagotovljeno ravnovesje prejemkov in izdatkov.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 11
PROTI – 1

Zupančič glasoval ZA.
Amandma je bil sprejet.
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Po glasovanju o amandmajih je občinski svet glasoval še o odloku proračuna v celoti.
SKLEP 31/8: Občinski svet sprejme odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto
2006 v predloženem besedilu ter z vsemi sprejetimi amandmaji.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 9
PROTI – 1

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan je v uvodu predstavil gradivo LTO Kranjska Gora – Organizacija turistično
informativne dejavnosti.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 31/9: Občinski svet daje soglasje h Katalogu delovnih mest Lokalne turistične
organizacije Kranjska Gora kot PRILOGA 1 k aktu: Pravila o delovnih razmerjih,
notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Lokalne turistične organizacije –
zavoda za turizem občine Kranjska Gora, sprejetega dne 17.11.2000.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil letni plan rednega in zimskega vzdrževanja občinskih
cest in javnih površin.
Henrika Zupan:
 S pomočjo projektorja je predstavila operativni načrt zimske službe po vseh krajih v
občini.
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Bojan Kordič:
 Predlagal je, da bi se po praznikih sestali in pregledali vse pripombe občanov na
pluženje.
Mirko Eržen:
 Izpostavil je problem odlaganja snega pri pluženju. Občani ne pustijo, da bi se plužilo na
njihove parcele.
Henrika Zupan:
 Pojasnila je, da ima Komunala po odloku pravico odlagati sneg na parcele. Z Odlokom
je predpisan varnostni pas bo cesti, kamor se lahko odlaga sneg, vendar občani temu
nasprotujejo in ne dovoljujejo.
Branko Dolhar:
 Zanimalo ga je, kako ima Komunala urejeno glede odškodnin v primeru poškodb pri
pluženju.
Henrika Zupan:
 Dejavnost pluženja je zavarovana pri zavarovalnici. Če zavarovalnica škodo prizna, jo
oškodovancu povrnejo.
Slavko Miklič:
 Zanimalo ga je, kako je z odvozom snega iz privatnih zemljišč.
Henrika Zupan:
 Najprej mora Komunala očistiti vse ceste, ki so prioritetnega pomena. Občan lahko pri
Komunali naroči odvoz snega ter ga plača po ceniku, ki ga je sprejel občinski svet.
Pojavlja se problem, ko občani mečejo sneg iz privatnih zemljišč na ceste. Občane so
opozorili, da morajo na strehe namestiti snegolove.
Črtomir Kosmač:
 V vseh razpravah ugotavljajo, da je edina pomembna funkcija v naši občini učinkovita
redarska služba. Prej ko se bo redarska služba vzpostavila, prej bo red v občini.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 31/10: Občinski svet sprejme letni plan rednega in zimskega vzdrževanja
občinskih cest in javnih površin za leto 2006 za občino Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

21

SKLEP 31/11: Občinski svet daje soglasje k operativnemu načrtu zimske službe za
območje občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je pojasnil oddajo poslovnega prostora v najem, ki je v stavbi Savska cesta
1 v Mojstrani.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 31/12: Sprejme se predlog posamičnega programa oddaje poslovnega prostora v
stavbi Savska cesta 1 v Mojstrani, v najem.
Javna ponudba za oddajo v najem se v predloženem besedilu objavi v časopisu
Gorenjski glas.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 9
ZA – 9
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 11.
Župan Jure Žerjav je podal pojasnilo k prodaji zemljišča parc.št. 394/6 k.o. Kranjska Gora.
Bojan Kordič:
 Zanimalo ga je, če občina omenjenega zemljišča ne bo potrebovala.
Po končani razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 31/13: Sprejme se posamezni program prodaje zemljišča parc. št. 394/6, travnik
v izmeri 178 m2, ki je vpisano pri vl. št. 432 k.o. Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 12.
Župan Jure Žerjav je obrazložil vlogo za pridobitev stvarne služnosti, ki so jo svetniki dobili
na seji.
Ker ni bilo razprave, je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 31/14: Občina Kranjska Gora kot lastnik služečega zemljišča prizna
vsakokratnemu lastniku gospodujočega zemljišča parc. št. 77 k.o. Rateče, v breme
služečega zemljišča parc. št. 1403/1 k.o. Rateče, stvarno služnost, ki obsega:
-

-

pravico dostopa oziroma dovoza do parc. št. 77 k.o. Rateče,
pravico posega napušča preko zunanje stene ter posega drugih delov
objekta v zračni prostor parc. št. 1403/1 k.o. Rateče,
začasno služnost rabe dela zemljišča parc. št. 1403/1 k.o. Rateče za potrebe
gradbišča v času gradnje objekta, ki bo potekala od pridobitve
gradbenega dovoljenja do dokončanja gradnje, predvidoma avgusta 2007.
Gradbišče obsega celotno parcelo 77, na parceli 1403/1 pa v širini 1,50 m
na zahodni strani vzdolž celotne parcele 77 ter na južni strani v širini od
2,50 do 3,50 m. Območje se zaščiti z varnostno gradbiščno ograjo po robu
območja, znotraj območja pa se uredijo vse površine za delovne postopke,
pravico redne rabe zemljišča parc. št. 1403/1 k.o. Rateče, za potrebe redne
rabe objekta, ki vključuje vzdrževanje objekta v pasu 2,50 m na južni in
zahodni strani objekta,

vse v obsegu kot je določeno po projektni dokumentaciji št. II/1366-2/05 APP, d.o.o.
Jesenice iz septembra 2005.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ob koncu seje se je Župan Jure Žerjav vsem svetnikom zahvalil za sodelovanje v letu 2005.
Povabil jih je na koncert godbe na pihala 29.12.2005 v novi dvorani Vitranc ter na dobrodelno
akcijo v času Pokala Vitranc. Vsem je zaželel vesele praznike.
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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