O B 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: 14.11.2007
Z A P I S N I K

11. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 07.11.2007 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, Slavko
Miklič, Bogomir Košir, Zdenka Kersnik, Marinka Puc Koplan, Blaž Knific, Cvetka
Pavlovčič, Vesna Kovačič, Božidar Tarman, Vlasta Kotnik, dr. Janez Mlinar (od obravnave
Odloka o proračuna za leto 2008), Robert Plavčak, Andrej Žemva in Mirko Rabič (15 od
16).
Miro Eržen - opravičeno odsoten
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Mojca Prešeren
 PRISOTNI NOVINARJI: Ekipa ATM.
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.
Svetniki so najprej obravnavali
I.

SPREJEM ZAPISNIKOV PREJŠNJIH DVEH SEJ:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 10. seje in sprejem zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta.
Ad 1.
Župan Jure Žerjav je najprej podal v obravnavo zapisnik 10. seje občinskega sveta. Zapisnik so
člani prejeli z gradivom po pošti.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Žemva: Imel je pripombo na 5. točko dnevnega reda in sicer na razveljavitev sklepa o
prenosu športnih objektov v Planici. Meni, da je sklep napisan narobe in da bi morale biti
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upoštevane njegove pripombe. Ker je izdana začasna odredba o prepovedi obremenitve in
razpolaganja s sredstvi, ki so predmet spora, meni, da bi bilo potrebno sklep drugače zapisati.
Župan Jure Žerjav: Odločil se je, da bodo še enkrat poslušali magnetogram in se potem odločili
glede zapisa sklepa.
Bogomir Košir: Ker sta oba podžupana Občine Kranjska Gora zaposlena na Jeko–in-u, ki je
predlagal podražitev cen komunalnih storitev, predlaga, da se o sklepu 10/4 ponovno glasuje, saj bi
se po njegovem mnenju morala podžupan glasovanja vzdržati. Meni, da sta podžupana glasovala v
prid podjetju Jeko – in.
Župan Jure Žerjav: Opozoril je Koširja, da pod točko Obravnava zapisnika lahko poda samo
pripombo na korektnost zapisnika, v kolikor pa je potrebno točko 4. še enkrat obravnavati, naj na
eni izmed prihodnjih sej ponovno poda predlog za uvrstitev na dnevni red, v skladu s poslovnikom.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 11/1: Potrdi se zapisnik 10. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 8
PROTI – 6

Sklep je bil sprejet.
Zapisnik 1. izredne seje so svetniki prejeli s sklicem po pošti.
V razpravi je sodeloval
Slavko Miklič: Meni, da bi moralo biti njegovo mnenje, ki ga je posredoval pred 1.izredno sejo,
omenjeno v zapisniku.
Župan Jure Žerjav: Dokument je bil svetnikom posredovan.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje sklep:
SKLEP 11/2: Potrdi se zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
II.
1.
2.
3.
4.
5.
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DNEVNI RED:
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008 – prva obravnava
Menjava nepremičnin
Najem zemljišča
Informacije
Vprašanja in pobude

V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Predlagal je umik 2. točke dnevnega reda. S prvim delom točke, oziroma z
obravnavo menjave zemljišča Matija Blažiča z občinskim zemljiščem se strinja , ne strinja pa se z
menjavo zemljišč s parc.št. 514/1,515/6,515/1 in 518/1, z občinskim zemljišči, saj so sedanji
lastniki parcele pred približno mesecem dni kupili in jih kmalu za tem ponudili v zamenjavo Občini
Kranjska Gora. Meni, da pri omenjeni menjavi obstaja sum korupcije, zato bi se morala zadevi
posvetiti kriminalistična služba.
Andrej Žemva: Predlaga, da točka 2. ostane na dnevnem redu, rad bi, da se stvari razčistijo in da
prisotni ugotovijo, zakaj je bila točka sploh uvrščena na dnevni red.
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 11/3: Z dnevnega reda se umakne točka 2. Menjava nepremičnin
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 5
PROTI – 7

Sklep ni bil sprejet.
V skladu z 31. točko Poslovnika občinskega sveta (Ur. List RS 55/2007), je župan Jure Žerjav sam
umaknil 2. točko iz dnevnega reda.

Ker je bila razprava končana, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008 – prva obravnava
Najem zemljišča
Informacije
Vprašanja in pobude

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je posredoval občinskemu svetu v prvo obravnavo Odlok o proračunu Občine
Kranjska Gora za leto 2008, hkrati je predlog proračuna za leto 2008 tudi podrobneje predstavil.
Med drugim je povedal tudi, da se Občina Kranjska Gora v letu 2008 ne bo zadolževala.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Večjih pripomb na Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008 nima,
predlagal pa je, da se v 4. odstavku 16. člena doda stavek: » Župan je o povečanju vrednosti
projektov iz 1. stavka tega odstavka, dolžan poročati občinskemu svetu.«
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Pripomnil je tudi, da ga moti razmerje med sredstvi, namenjenimi sociali in sredstvi, ki so
namenjena za šport. Po njegovem mnenju bi morali nekatere postavke na področju športa znižati,
obenem pa zvišati tiste na socialnem področju.
Postavil je vprašanje glede novogradnje telovadnice in zunanje ureditve pri OŠ 16. decembra v
Mojstrani. Zanima ga, koliko sredstev je za obnovo namenila država, oziroma, ali je sploh bila na
državo poslana vloga za dodelitev omenjenih sredstev?
Zanimalo ga je, kdo je kriv, da se parkirišče pred dvorano Vitranc po dveh letih zopet asfaltira in
ureja?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je Občina kandidirala na razpis Fundacije za šport, kjer ji je bilo
dodeljenih 20.000 EUR za letošnje leto in 17.000,00 EUR za naslednje leto. Prav tako je kandidirala
na razpis Ministrstva za šolstvo in šport. S tem je pridobila 62.594 EUR za letošnje leto in 19.780
EUR za prihodnje leto.
Glede sredstev, ki so v letu 2008 namenjena za sanacijo parkirišča pred dvorano Vitranc je pojasnil,
da ob gradnji občinske stavbe ni bil urejen podhod med Kolodvorsko 1a in Kolodvorsko 1b. Gre
torej za sanacijo dela okoli stavbe, ne pa za sanacijo parkirišča, kjer dela trenutno potekajo. Na
vprašanje, ki se nanaša na sanacijo parkirišča, pa je župan odgovoril, da je bilo v času gradnje
dvorane Vitranc s strani Občine Kranjska Gora vloženih zelo malo sredstev za izgradnjo parkirišča.
Ob sanaciji Kolodvorske ulice pa se je pokazala priložnost, da se vzporedno preplasti tudi parkirišče
pred dvorano Vitranc in na njem uredi odvodnjavanje meteorne vode.
Glede pripombe, ki se nanaša na 4. odstavek 16. člena se župan strinja. Eden od načinov obveščanja
je poročilo o prerazporeditvah, ki se dogajajo tekom leta, drug način pa je, da se, v kolikor do
prerazporeditev pride, o njih poroča že na naslednji seji.
Andrej Žemva: Strinjal se, da se je v proračunu za leto 2008 namenilo več sredstev na področju
zdravstva in sicer za dežurnega zdravnika. Meni, da bi bilo pametno nameniti celoten znesek za
dežurnega zdravnika že v letu 2008. V kolikor bi kasneje prišlo do dogovora s turističnim
gospodarstvom, se bo nadaljnje financiranje reševalo z rebalansom.
Pripombo je imel na postavko novogradnja in rekonstrukcija občinskih cest. Gre za cesto proti
Srednjemu Vrhu. Nekaj sredstev za sanacijo ceste je v proračunu namenjenih, vendar po njegovem
mnenju premalo. Cesto naj bi sanirali od regionalne ceste do zoba, Žemva pa opozarja, da je nujno
potrebna sanacija tudi od zoba do Srednjega Vrha. Opozarja, da na najbolj nevarnih odsekih ni niti
odbojnih ograj in ogledal. Meni, da bi sredstva namenjena v proračunu za leto 2008, morali
nameniti za sanacijo ceste od zoba do Srednjega Vrha.
Zanima ga, kdaj je bil projekt izgradnje pločnika od Loga do Kranjske Gora uvrščen v razvojni
program občine, saj se novi projekti lahko uvrščajo v razvojni program samo na osnovi odločitev
OS? Sprašuje tudi, zakaj v proračunu ni zaslediti sredstev, namenjenih za izgradnjo pločnika skozi
Gozd Martuljek, saj je po njegovem mnenju tam veliko bolj potreben? Zanima ga, ali je bil že
podpisan sporazum o sofinanciranju pločnika v Logu s strani Občine in za kolikšno vsoto sredstev
gre? Med drugim je izpostavil tudi sredstva za financiranje Slovenskega planinskega muzeja.
Sprašuje, zakaj so v proračunu za leto 2008 v isti višini, kot lansko leto, če ni zagotovljenih drugih
sredstev? Meni, da je Slovenski planinski muzej stvar celotne države, ne pa samo ene občine.
Glede prireditev ob državnih praznikih meni, da je planiranih premalo sredstev, predlagal je, naj se
k organizaciji slovesnosti ob Dnevu osamosvojitve vključi tudi Zbor veteranov vojne za Slovenijo
na mejnem prehodu Rateče.
Pozornost je namenil tudi investicijam v šport. Zanima ga financiranje sistema zasneževanja na
Poligonu v Podkorenu (ASK Kranjska Gora) in sicer pravna podlaga in pod kateri konto je
zavedeno financiranje zasneževanja. Opozoril je tudi, da bi morali z določitvijo višine sredstev za
stroške delovanja OS počakati na mnenje komisije MVVI, ki bo omenjene stroške opredelila,
vendar se do seje še ni sestala.

4

Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da bo za dežurnega zdravnika planiran tisti del sredstev, ki jih bo za
to namenila Občina Kranjska Gora. V vsakem primeru pa bo med Občino in OZG pripravljena
pogodba za tisto obdobje, za katero bodo zagotovljena sredstva iz proračuna (za približno polovico
leta). V kolikor bo projekt uspešen, bodo za drugo polovico leta sredstva zagotovljena z rebalansom
proračuna.
Glede ceste v Srednji Vrh je župan povedal, da bodo cesto še enkrat pregledali, predlog bo
obravnaval še svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh. Strinja se, da bo potrebna sanacija
cele ceste.
Ker je Andrej Žemva izpostavil gradnjo pločnika od Loga do Kranjske Gora, mu je župan pojasnil,
da je bil hodnik za pešce uvrščen v proračun za leto 2007 z rebalansom. Istočasno je bil popravljen
tudi Načrt razvojnih programov. Delež Občine Kranjska Gora pri sofinanciranju omenjenega
pločnika bo 50%, ker pa gre tudi za rekonstrukcijo magistralne ceste, bo delež države veliko večji,
kot pa delež Občine. Povedal je tudi, da bo Občina sofinancirala tudi hodnik za pešce skozi Gozd
Martuljek, ki so bili planirani že v Načrtu razvojnih programov RS za leto 2004, 2005 in 2006,
vendar je zbor krajanov možnost izgradnje hodnikov takrat zavrnil.
O problematiki Slovenskega planinskega muzeja je župan povedal, da je PD Dovje Mojstrana v
lanskem letu neuspešno kandidiralo na Norveški sklad. Letos se je pokazala možnost kandidiranja
Občine Kranjska Gora, preko Evropskega sklada za regionalni razvoj, za sredstva Evropskih
strukturnih skladov. Naslednji razpis bo zaključen 12. novembra, vendar Občina zaradi nezaprte
finančne konstrukcije nanj ne bo kandidirala. Na svetu regije je bil sprejet sklep, da lahko na
naslednjem razpisu, ki bo že januarja prihodnje leto, Občina Kranjska Gora ponovno kandidira za
pridobitev nepovratnih sredstev. Eden od pogojev v razpisu je, da lokalna skupnost izda garancijo,
da bo, v kolikor finančna konstrukcija ne bo zaprta, iz lastnih virov investicijo izpeljala do konca.
Občina si ne more privoščiti izdaje takšne vrste garancije na osnovi obljub ostalih partnerjev.
Glede proslav ob državnih praznikih je župan pojasnil, da je bilo vsakoletno srečanje veteranov
vojne za Slovenijo v določeni meri financirano iz proračuna Občine, ne sicer iz namenske postavke,
ampak iz protokola. Razmislil bo, ali bi omenjeno proslavo vključili v proračun kot samostojno
postavko.
Sredstva za delovanje OS pa so planirana na osnovi veljavnega pravilnika. V kolikor bo s strani
MVVI pripravljen nov pravilnik in bo obenem sprejet, bo to pri pripravi proračuna tudi upoštevano.
Na vprašanje glede investicij v šport, je župan odgovoril, da so to investicijski transferi v neprofitne
organizacije.
Plavčak Robert: Opozoril je, da bi bilo potrebno uskladiti 1. in 2. odstavek 16. člena Odloka o
proračunu, oz. preveriti, ali sta zapisana v skladu z veljavno zakonodajo. Pripombo je imel tudi na
2. odstavek 12. člena, ki govori, da lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga največ do
višine 50 EUR posameznega zneska terjatve, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve. Meni, da je ta znesek odločno premajhen in predlaga, da se znesek poveča.
Pri pregledu predloga proračuna za leto 2008 ugotavlja, da je večji prihodek od dohodnine, manjši
pa od turistične takse. Poudarja, da bi moral biti prihodek sredstev iz naslova turistične takse, glede
na evidence turističnega gospodarstva večji, kot pa dejansko je. Zmanjšujejo se tudi sredstva iz
naslova koncesijskih dajatev. Pričakuje, da bo nekaj več prihodka iz naslova komunalnega
prispevka. Pri odhodkih je pripomnil, da se večajo stroški občinske uprave, povečani so stroški,
namenjeni za dela na cestah, kar seveda podpira. Zaskrbljujoče se mu zdi, da se bo v letu 2008
naredilo oz. rekonstruiralo manj občinskih cest. Meni, da bi na tem področju morali narediti več.
Glede sredstev, namenjenih za vzdrževanje zelenic je pripomnil, da je namenjenih vedno več
sredstev za vzdrževanje le teh, dejansko stanje pa kaže, da je zelenic vedno manj. Prav se mu zdi, da
Občina kupuje zemljišča in s tem rešuje težave občanov, pozitiven pa je tudi premik na
stanovanjskem področju. Prepričan je, da je premalo sredstev namenjenih za oskrbo z vodo. Na
področju športa je po njegovem mnenju premalo poskrbljeno za državne prvake, ki jih na območju
občine imamo (1. ženska liga). Dobrodošla bila pomoč pri plačilu stroškov dvorane. Več sredstev
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bi moralo biti namenjenih za področje sociale, saj je vedno več socialno ogroženih. Pripomnil je
tudi, da je občina neracionalno ravnala z zemljiščem, ki ga je namenila za izgradnjo doma za
ostarele. Lahko bi ga veliko bolje unovčila. Glede izgradnje pločnika skozi Gozd Martuljek pa
meni, da bi se moralo bolj intenzivno pristopiti k problemu, saj je prepričan, da si pločnika krajani
želijo.
Župan Jure Žerjav: Glede prihodkov je župan pojasnil, da je glavarina vir, ki ga predpiše država.
Kar se tiče turistične takse je povedal, da je to podatek o zbrani turistični taksi. Upa, da bo turistično
gospodarstvo delalo bolje in bo teh sredstev vedno več. Na vprašanje, ki se nanaša na koncesijske
dajatve, je župan odgovoril, da so se koncesijske dajatve zmanjšale z uvedbo novega »proti
kadilskega zakona«. Mesečni priliv v zadnjih treh mesecih se je namreč zmanjšal za cca 20%. Upa,
da se bo tekom naslednjega leta situacija normalizirala. Glede odlagališča Mala Mežakla je svetniku
odgovoril, da je ocenjeni prihodek na osnovi mesečnih dovozov v letošnjem letu. Radovljica ni
vozila na odlagališče celo leto ampak šele od meseca marca. Župan tudi upa, da bodo v naslednjih
letih komunalni prispevek lahko planirali v višji vsoti, v kolikor pa projektov ne bo, tudi
omenjenega prihodka ne bo. Na podlagi izpostavljenih odhodkov je župan najprej pojasnil gradnjo
stanovanj v Zdravstvenem domu Kranjska Gora. Pridobljenih bo osem novih stanovanjskih enot.
Oskrba s pitno vodo: Do decembrske seje bo pripravljen operativni načrt, na osnovi katerega bo
prišlo kakšnih sprememb na tem področju.
O financiranju športa je povedal, da se dejavnost športa financira v skladu s sprejetim pravilnikom,
ki v tekočem letu nagrajuje oz. financira dejavnost društev glede na uspehe v preteklem letu. Strinja
se, da je potrebno podpreti tudi dejavnost, ki jo je omenil svetnik Plavčak, vendar iz naslova
promocije. Glede šolstva pa je župan pripomnil, da se nikakor ne nagiba k ukinitvi šole v Mojstrani
ali pa v Kranjski Gori. Na pripombo, da bi lahko občina zemljišče, ki ga je namenila za izgradnjo
doma za ostarele, prodala veliko dražje, je župan odgovoril, da občina nima veliko stavbnih
zemljišč, ki bi bila primerna za izgradnjo doma. Glede na to, da občina takih stavbnih zemljišč v
preteklosti ni prodajala, tudi licitacij ni bilo.
Pločniki: V Gozdu Martuljku so izdelani projekti, na naslednji seji jih bo KS obravnavala, nekatere
pripombe iz prvih osnutkov so že upoštevane. Na podlagi mnenja, ki ga bo dala KS »Rute« - Gozd
Martuljek, Srednji Vrh, se bo začelo s postopki odkupa zemljišč.
Na pripombo o zakonitosti 16. člena je župan povedal, da je v skladu z zakonodajo. Gre za to, da za
prerazporeditve ni potrebno pripravljati rebalansa. Kar se tiče 12. člena, pa župan meni, da je 50
EUR tista meja, kjer stroški izterjave postanejo višji, kot so dolgovani stroški.
Miklič Slavko: pripombe je imel na nekatere programske klasifikacije, ki pa jih bo vsebinsko
podkrepil v pisni obliki.
Blaž Knific: Vprašal je, kdaj se bodo nadaljevala dela na pločniku v mojstranški Gobeli, večjih
pripomb pa na proračun nima.
Povečal bi postavko za vzdrževanje zelenic in sicer za 5%. Meni, da je to velikega pomena za
občino v smislu turizma.
Zdenka Kersnik: Zanima jo financiranje avtobusnih postajališč. Vprašala je, ali so v predlogu
proračuna za naslednje leto predvidena sredstva za pokriti postajališči v Podkužah in na Belci?
Župan Jure Žerjav: Planirani sta dve avtobusni postaji v smeri proti Jesenicam, v smeri proti
Kranjski Gori v prihodnjem letu ni planiranih novih postajališč, so pa planirana v naslednjih letih.
Bogomir Košir: Opozoril je, da se bliža zima, v zvezi s parkirišči pa ni bilo storjenega ničesar. Že
dolga leta je narejena študija o mirujočem prometu, v kateri so bila predvidena parkirišča tudi ob
Kolodvorski ulici. Zanima ga tudi, katera so nadomestna zemljišča, ki jih je Občina ponudila v
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zameno za zemljišča, ki jih je Občina imela v najemu do Lavtižar Andreja za namen parkirišč?
Opozoril je tudi, da so pretekli že trije meseci od razprave o problematiki vodnega zajetja Jurež,
rešitve pa še vedno ni nobene. Nesmiselno se mu zdi iskanje vode v bližini javne ceste.
S svetnikom Žemvo se strinja, da bi postavka ki se nanaša na organizacijo srečanja veteranov vojne
za Slovenijo, dobila mesto v proračunu.
Kar se tiče celotnega proračun, meni, da bi moral biti bistveno bolj ambiciozno sestavljen.
Vlasta Kotnik: Na predlog proračuna za leto 2008 nima pripomb, je pa postavila vprašanje glede
vzdrževanja kolesarske poti. V obrazložitvi je namreč napisano, da se kolesarska pot vzdržuje od
Loga do Rateč. Meni, da bi jo morali vzdrževati do Mojstrane.
Župan Jure Žerjav: Povedal je, da bodo to v predlogu popravili, saj gre za vzdrževanje celotne trase.
Mirko Rabič: Predlog proračuna za leto 2008 bo podprl, ker meni, da so vsi proračunski uporabniki
dobili pobudo, naj pripravijo svoje predloge.
Jože Zupančič: Nejasen se mu zdi kadrovski načrt. Zanima ga, ali redarji, ki naj bi jih predvidoma
zaposlili v letu 2008 ne bodo občinski uslužbenci? Opozoril je tudi, da ne razume nazivov
svetovalec, ki so omenjeni v gradivu.
Župan Jure Žerjav: Pri nazivih svetovalec oz. višji svetovalec itd., gre za naziv uradniških delovnih
mest, ki so določena z Zakonom o javnih uslužbencih. Na vprašanje glede zaposlitve redarjev pa je
župan odgovoril, da bo skupna občinska uprava imela sedež na Jesenicah.
Rajko Puš: Skupna občinska uprava bo skupni organ štirih občin. Bo samostojen organ s svojim
kadrovskim načrtom in s svojim financiranjem. Sredstva bodo prispevale občine ustanoviteljice v
skladu z deležem prebivalstva. Občina Kranjska Gora bo prispevala približno17%.
Po končani razpravi je župan predlagal
SKLEP 11/4: Predlog proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2008, se posreduje v
petnajstdnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 11
PROTI – 3

Sklep je bil sprejet.
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Ad 2.
Župan Jure Žerjav je podal razlog za oddajo dela zemljišča parc.št. 2073/4 k.o. Dovje v najem
Enverju Dizdareviću. Dizdarvević bi na omenjenem zemljišču, ki je sedaj vrt, postavil nadstrešek za
avto. Po izvršeni geodetski odmeri bi zemljišče tudi odkupil. Župan je predlagal, naj se mu
zemljišče odda, pod pogoji, ki jih bo določila strokovna služba. Svetniki so dobili tudi pozitivno
mnenje sveta KS Dovje Mojstrana.
Župan je predlog posredoval v razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Blaž Knific je na podlagi pogovora z Dizdarevićem predlagal, da bi sklep spremenili v tem smislu,
da bi Občina oddala v najem 50 m2, ne pa 30 m2, kot je bilo prvotno rečeno. Poleg garaže bi tam
naredil še manjši pomožni objekt.
Egidija Košir Mrovlje: Pojasnila je, da je lahko pomožni objekt meri le 30 m2, na manjšem
območju pa dva pomožna objekta nista dovoljena.
Jože Zupančič: Postavil je vprašanje, če z najemom zemljišča ne bo oviran najemnik (Zajšek), ki je
že pred časom dobil v najem zemljišča na tem območju.
Egidija Košir Mrovlje: Povedala je, da Zajšek z oddajo zemljišča s parc.št. 2073/4 k.o. Dovje
Dizdareviću, ne bo oviran.
Po končani razpravi je župan predlagal, naj se glasuje o naslednjem sklepu

SKLEP 11/5: Občina Kranjska Gora odda v najem Dizdarević Enverju del zemljišča parc.št.
2073/4 v izmeri 30 m2, ki se nahaja med objektom Dovje 112 in objektom parc.št. 2075, vse
k.o. Dovje. Najemna pogodba se sklene za določen čas petih let. Najemnina znaša 0,22
EUR/m2 na mesec.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Podžupan Blaž Knific je posredoval nekaj informacij s področja komunalne problematike. Pri
predstavitvi uličnega pohištva je predlagal, da se v proračunu za leto 2008 zagotovi sredstva, ki bi
zadostovala za nakup dvestotih kompostnikov in sicer, za vsako KS 50. 50 % cene bi pokrila
občina, 50% pa vsak posameznik, ki bi kompostnik želel kupiti.
Opozoril je tudi na problematiko črpališča pri Savskem mostu.
Glede ločenega zbiranja odpadkov meni, da je eko otokov premalo in predlagal, da bi zabojnike
postavili pred obe osnovni šoli v občini.
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Ad 4.
11/1 Vlasta Kotnik – vprašanje – ustno
Vprašala je, zakaj JP Komunala Kranjska Gora ne spoštuje Odloka o načinu upravljanja
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki? JP Komunala je namreč pri zadnjem
računu porabnikom posredovala informacijo, da ne bo jesenskega odvoza kosovnih odpadkov. V
20. členu prej omenjenega odloka je napisano, da se odvoz kosovnih odpadkov izvaja dvakrat letno.
Za namen kosovnega odvoza odpadkov bi morali občani imeti možnost na JP Komunala dvigniti
kupone, s katerimi bi lahko odvoz naročili, teh kuponov pa še ni možno pridobiti. Zanima jo tudi,
kaj je s tipiziranimi vrečkami za dodatne odpadke, ki so prav tako omenjene v odloku.
Župan Jure Žerjav: Z Vlasto Kotnik se strinja, da gre za neizvajanje določenih členov Odloka o
načinu upravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, na kar je bilo javno
podjetje že obveščeno s strani občinske uprave.
11/2 Andrej Žemva – vprašanje – ustno
Izpostavil je problem odlaganja odpadkov drugih občin na odlagališče Mala Mežakla. Zaradi
problematike odlagališča Tenetiše, naj bi se odpadki začasno vozili na Malo Mežaklo in v Kovor.
Zanima ga, ali je bil dogovor sklenjen tudi z župani tistih občin, ki odlagališče Mala Mežakla
uporabljajo.
Župan Jure Žerjav: odgovoril je na vprašanje Andreja Žemve glede odlaganja odpadkov drugih
občin na Malo Mežaklo. Kvota pripeljanih odpadkov iz drugih občin je dogovorjena. V letošnjem
letu ta kvota ni zapolnjena. Verjetno bo nekaj odpadkov pripeljanih iz Kranja, če pa bo prišlo do
celoletnega dovoza odpadkov v prihodnjem letu, bo za ta namen potrebno skleniti pogodbo.
Problematiko bo obravnaval tudi občinski svet.
11/3 Andrej Žemva – pobuda – ustno
Podal je tudi pobudo, da župan v skladu s svojimi pooblastili, uvede nadzor in preiskavo, oziroma
ustanovi komisijo, ki se bo ukvarjala s problemom razpolaganja z zemljišči v občini Kranjska Gora.
(menjava zemljišč 514, 515, 515/1, 515/6, 518/1 za izgradnjo garažne hiše). Prebral je tudi
obrazložitev. Želi, da bi župan do naslednje seje pripravil obrazložite problema.
Župan Jure Žerjav: Največji problem v Kranjski Gori je parkiranje. Za namen izgradnje parkirišč pa
Občina nima primerno zazidljivega zemljišča. Občina bi za parcele št. 514, 515, 515/1, 515/6, 518/1
k.o. Kranjska Gora lahko uveljavljala predkupno pravico, vendar to pomeni, da bi se morala Občina
v petnajstih dneh o pridobljeni ponudbi izjasniti. Župan je umaknil točko iz dnevnega reda, ker
meni, da problematika ni zrela za obravnavo, prepričan pa je, da je Občina sposobna do leta 2010
pripraviti prostorske podlage in pridobiti investitorje, ki bodo s kandidaturo na evropska sredstva, v
kolikor bodo takrat še na voljo, lahko program uresničili.
Božidar Tarman: Meni, da zadeva ni bila v redu predstavljena in zato je podal dodatno pojasnilo.
11/4 Zdenka Kersnik – vprašanje – ustno
Zdenka Kersnik: Občina lahko zaprosi za evropska sredstva za izobraževanje odraslih, oziroma za
permanentno izobraževanje. Zanima jo, ali je do sedaj ponudila sredstva v obliki tečajev svojim
občanom? Tečaji bi morali biti skoraj brezplačni. Sprašuje, ali bo Občina v prihodnosti zaprosila za
omenjena sredstva in kakšna je možnost tečajev angleščine, nemščine in italijanščine?
Župan Jure Žerjav: Pisni odgovor bo posredovan naknadno.
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11/5 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Zanima ga, kje je reprodukcija Gasparijeve slike kmečke »ohceti«, ki je visela v poročni sobi
Liznjekove domačije. Original slike je na Jesenicah v poročni sobi.

11/6 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Povedal je, da je bil pred približno tednom dni dan socialno ogroženih. V Društvu invalidov je
veliko slabo situiranih, zato je društvo med te ljudi razdelilo pakete s prehrambenimi artikli in
pralnim praškom. Sprašuje, ali ima Občina Kranjska Gora izdelane kakšne kriterije, na podlagi
katerih bi lahko ugotavljali, kdo bi takšne vrste pomoč potreboval?
11/7 Jože Zupančič – pobuda – ustno
Podal je pobudo, da bi na starem pokopališču, oziroma spominskem parku odstranili spomenike, saj
je minilo že 20 let od zadnjega pokopa.
Župan Jure Žerjav: Tudi on je dobil več pobud glede starega pokopališča, vendar v tem smislu, da
se popravi pokopališko obzidje. Poudarja, da ne glede na to, da je minilo že 20 let od zadnjega
pokopa, je to izredno občutljiva tema in je za to o korakih v prihodnosti potrebno temeljito
razmisliti.
11/8 Jože Zupančič – pobuda – ustno
Podal je pobudo, da naj župan imenuje vsaj enega od podžupanov iz opozicije.
11/9 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je s pripravo Odloka o protokolu častnega občana in ostalih nagrajencev, ki jih
Občina ob svojem prazniku nagradi?
11/10 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Opozoril je, da za 2. in 3. točko dnevnega reda ni bilo nikakršnega gradiva. To se je zgodilo že
drugič. Dolžnost župana in občinske uprave je, da na nek način pove, kaj se bo k točkam
informacije in vprašanja in pobude obravnavalo. Če to ni mogoče, lahko gradivo dobijo na seji.
Poudaril je, da tudi odgovorov na vprašanja iz preteklih sej, še niso dobili. Želi pridobiti tudi
pregled nerealiziranih sklepov. Odzval se je tudi na predlog o ustanovitvi komisije ki se bo
ukvarjala s problemom razpolaganja z zemljišči v občini Kranjska Gora. Meni, da ustanovitev
komisije ni potrebna, saj lahko problem začne reševati NO Občine Kranjska Gora.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da sta župan in direktor občinske uprave, po Statutu Občine
Kranjska Gora, dolžna občinskemu svetu poročati enkrat letno. Poročilo bo posredovano na
decembrski seji.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Zapisala:
Špela Lavtižar
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

