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Datum: 15.12.2007
Z A P I S N I K

12. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 12.12.2007 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Anton Požar, 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, Miro Eržen in Mirko Rabič (15 od
16).
Jože Zupančič - opravičeno odsoten
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Vlasta Skumavc Rabič, Alojz Jakelj, Mojca Prešeren, Henrika Zupan,
Črtomir Kosmač, Jaka Hrastnik, Vinko Otovič, Simon Vindiš,
 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. Pojasnil je, da so poleg gradiva, ki so ga prejeli s
sklicem na seji, prejeli še: načrtovana dela rednega letnega in zimskega vzdrževanja, izvedbeni
program zimske službe, zbir odgovorov članov občinskega sveta v preteklem obdobju ter amandma
za prvo točko dnevnega reda. Za sejo se je opravičil Jože Zupančič, Marinka Puc Koplan pa bo na
sejo prišla malo kasneje.
Svetniki so najprej obravnavali
I.

SPREJEM ZAPISNIKOV PREJŠNJE SEJE:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 11. seje občinskega sveta.
Ad 1.
Župan Jure Žerjav je najprej podal v obravnavo zapisnik 11. seje občinskega sveta. Zapisnik so
člani prejeli z gradivom po pošti.
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V razpravi so sodelovali:
Bogomir Košir: Na seji je spraševal, kje so nadomestne parcele za parkirišča, ki se jih je župan
odrekel ob Kolodvorski cesti. V zapisniku pa piše, da sprašuje za parkirišča ob Policiji.
Župan Jure Žerjav: Zapisnik se bo popravil.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 12/1: Potrdi se zapisnik 11. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

DNEVNI RED:
Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2008 – druga obravnava
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v
Občini Kranjska Gora
Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2008
Predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva Jesenice –
prva obravnava
Predlog Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe Jesenice – prva
obravnava
Varnostna ocena v občini Kranjska Gora
Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora za leto 2008
Polletno poslovno poročilo LTO
Plan letnega in zimskega vzdrževanja za leto 2008
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2008
Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za leto 2008
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 2008
Predlog za izločitev deleža Občine Kranjska Gora v poklicni gasilski reševalni
službi Jesenice iz bilance stanja proračuna
Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju
od 15.11.2006 do 15.11.2007
Informacije
Vprašanja in pobude

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

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

2

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008 – druga
obravnava. V času med obema sejama so se sestali odbori in sveti krajevnih skupnosti. Pojasnil je
še, da v času do 7.12.2007 s strani svetnikov ni bilo vloženih amandmajev. Tri amandmaje pa je
vložil župan. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo, amandma pa so prejeli na sami seji.
Župan Jure Žerjav je podal na glasovanje naslednje amandmaje:
Amandma št. 1 – 12.157 €
Postavka 013303 – poslovni prostori KS Rute ( v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2008 ni
več planirana) predlagam, da se neporabljena sredstva te postavke leta 2007 v višini 8.057 €
razporedi ter iz ocenjenega presežka leta 2007 zagotovi dodatnih 4.100 € na:
KTO 420402 adaptacije in rekonstrukcije 8.420 €,
KTO 420801 stroški nadzora 1.237 € in
KTO 420899 plačila drugih storitev in dokumentacija 2.500 €;
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.
Amandma št. 2 – 186.364 €
Postavka 061003 – nakup zgradb in prostorov, gre za stavbo Rateče 18 stanovanjski del ( v
dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2008 ni planirana) predlagam, da se neporabljena sredstva
te postavke leta 2007 razporedi na:
KTO 402006 stroški objav 152,92 €,
KTO 402600 stroški najemnine 350,00 €,
KTO 420402 adaptacije in rekonstrukcije 181.667,52 €,
KTO 420801 stroški nadzora 3.000 € in
KTO 420899 plačila drugih storitev in dokumentacija 1.193,56 €;
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.
Amandma št. 3 – 106.523,48 €
Postavka 091102 – investicije vrtci – stavba Rateče 18 ( v dopolnjenem predlogu proračuna je
zagotovljena samo oprema) predlagam, da se neporabljena sredstva te postavke leta 2007 razporedi
na:
KTO 420402 adaptacije in rekonstrukcije 104.887,93 € in
KTO 420801 stroški nadzora 1.635,55 €;
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.
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Nato je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 12/2: Sprejme se Proračun občine Kranjska Gora za leto 2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil spremembe in dopolnitve Pravilnika o načinu vrednotenja športnih
programov v Občini Kranjska Gora. Pravilnik je obravnaval tudi pristojni odbor, ki se je s
predlaganimi spremembami strinjal. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Predlagal je, da bi se pripravil čistopis pravilnika.
Po končani razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 12/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2008.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi je sodeloval:
Miro Eržen: Poudaril je, da bi morali razpravljati o statusu planinskih postojank in njihovemu
financiranju.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 12/5: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Letni program športa Občine
Kranjska Gora za leto 2008.
GLASOVANJE:

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

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in
redarstva Jesenice – prva obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. Predlagal je,
da svetniki podajo konkretne pripombe in da se odlok da v 15 dnevno obravnavo. Od svetnikov
pričakuje pisne predloge oziroma amandmaje. Odlok s pripombami bodo potem uskladili z ostalimi
občinami.
V razpravi so sodelovali:
Slavko Miklič: V Odloku je pogrešal prikaz delovanja inšpekcijskih služb v naši občini. Zanimalo
ga je, kakšne status ima naš občinsko komunalni nadzorni organ in kakšen status imajo redarji iz
ostalih občin? Zanimalo ga je, če niso pooblastila za medobčinskega inšpektorja preveč zahtevna,
saj so do sedaj imeli takšna pooblastila republiški inšpektorji? Z ustanovitvijo inšpekcijskih služb
pričakuje, da se bodo spoštovali vsi občinski odloki in predpisi. Ustrezno bo potrebno izobraziti
kadre.
Rajko Puš: Na podlagi Odloka bo sprejet dogovor o medsebojnih razmerjih. S pravilnikom je
predpisana tudi zahtevana izobrazba za občinske inšpektorje.
Andrej Žemva: Pojasnil je, da bo pripravil pisne pripombe. Zanimala ga je sistemizacija delovnih
mest za inšpektorje? Strinjal se je z Mikličem, da bodo imeli inšpektorji velika pooblastila.
Rajko Puš: Pojasnil je, da bodo v letu 2008 zaposlili 6 delavcev. Stroški financiranja za našo občino
so predvideni v proračunu za leto 2008 v višini 20.403 EUR.
Župan Jure Žerjav: Osnova pri delitvi finančnih sredstev in uporabi inšpekcijskih služb je glede na
število prebivalcev posamezne občine.
Bogomir Košir: Zanimalo ga je, kakšna pooblastila imajo inšpektorji v razmerju do fizičnih oseb in
če bodo preverjali tudi na črno oddajanje sob?
Rajko Puš: V zakonu je navedeno, kakšna so pooblastila inšpektorjev.
Vesna Kovačič: Zanimalo jo je, ali so v vseh odlokih predvidene kazenske sankcije? Globe bodo
prihodek občine. Zanimalo jo je, kako bo s sodnim varstvom? V začetku se predvideva več opozoril
pred samim kaznovanjem.
Župan Jure Žerjav: V proračunu za leto 2008 sredstev iz naslova glob še niso predvideli.
Rajko Puš: Redarje in inšpektorje je potrebno najprej zaposliti in strokovno usposobiti. V občini pa
bodo morali popraviti posamezne odloke ter jih usklajevati z vsakokratno veljavno zakonodajo.
Robert Plavčak: Podprl je predlagano rešitev. Država je občinam naložila, da zadeve uredijo. Pravi
učinki se bodo pokazali v letu 2009.
Miro Eržen: Bil je menja, da gre družba v napačno smer, saj se ustanavlja vedno nove organe, ki
nadzirajo državljane. Občina bo morala tekoče spremljati spremembe zakonov. Opozoril je, da se
število črnih odlagališč v občini povečuje.
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Po končani razpravi, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 12/6: Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Jesenice v prvi obravnavi in se ga posreduje v 15 dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe
Jesenice – prva obravnava. Od svetnikov pričakuje pisne predloge oziroma amandmaje. Člani sveta
so gradivo prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 12/7: Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi Skupne notranje revizijske službe
Jesenice v prvi obravnavi in se ga posreduje v 15 dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Glede na to, da povabljenih gostov s strani policije še ni bilo na seji, je župan predlagal, da
nadaljujejo s 7. točko dnevnega reda.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil program dela in finančni plan Nadzornega odbora za leto 2008.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 12/3: Občinski svet Občine Kranjska gora se je seznanil s Programom dela
nadzornega odbora za leto 2008 in Finančnim načrtom nadzornega odbora za leto 2008.
GLASOVANJE:

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

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil polletno poslovno poročilo LTO. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Žemva: Podal je pripombo, da v letošnje letu že drugič prerazporejajo sredstva za LTO.
Sredstva se bodo prerazporedila za kolesarsko dirko po Sloveniji v višini 7200 €. Bolje bi bilo, če bi
ta sredstva prerazporedili na sprehajalne poti, pot do drugega Martuljškega slapu oziroma tekaških
poti.
Jaka Hrastnik: Pojasnil je, da je bila kolesarska dirka po Sloveniji dogovorjena v okviru Slovenije in
tudi z županom. Pri tem gre za promocijo kraja. Aktivnosti za ureditev poti k drugemu
Martuljškemu slapu potekajo. V letošnjem letu so namenili več pozornosti na usmerjevalne table na
sprehajalnih poteh. Izrazil je upanje, da bodo v letošnji sezoni uredili signalizacijo na tekaških
poteh.
Župan Jure Žerjav: Strinjal se je s promocijo ob kolesarski dirki po Sloveniji.
Mirko Rabič: Na poročilo nima pripomb. Pohvalil je delo LTO. Zanimalo ga je, kako je z akcijo
jumbo plakatov?
Jaka Hrastnik: Pojasnil je, da je akcija potekala na več nivojih. Pri tem je šlo tudi za sofinanciranje
gospodarstva. Pojasnil je potek akcije.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, kako je z odlokom o turističnih vodnikih?
Jaka Hrastnik: Obstaja odlok za celotno območje Julijskih Alp. Pri tej zadevi so problemi, ker ni
inšpekcijskih služb, ki bi to nadzirali.
Robert Plavčak: Podal je pobudo za sprejem odloka o turističnih vodnikih. Zanimalo ga je, kako je s
pogodbami z lastniki zemljišč, po katerih potekajo tekaške proge? V pogovoru z lastniki zemljišč je
ugotovil, da imajo težave z uničenimi ograjami in umazanijo.
Jaka Hrastnik: Na tekaških progah je več kot 200 lastnikov. Z večino lastnikov so pogodbe urejene.
Nekaj lastnikov ni podalo odgovora, nekaj lastnikov pa niso mogli dobiti. Z vsemi lastniki se
pogovarjajo in poizkušajo zadevo urediti. Vse tekaške poti so bile po končani sezoni očiščene.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, če je svet zavoda obravnaval temeljni strateški dokument občine s
področja turizma? Če tega ni storil, je bil mnenja, da naj to obravnavajo. Zanimalo ga je, kako je
bilo s spremembami statuta LTO? Bil je mnenja, da bi bilo potrebno statut popraviti. Občina bi
morala imeti več predstavnikov v svetu zavoda, saj je občina ustanoviteljica zavoda.
Jaka Hrastnik: Strateškega dokumenta na sejah niso pregledovali, so ga pa upoštevali. Na svetu
zavoda bo predlagal, da zadevo obravnavajo. Do sprememb statuta še ni prišlo, so se pa o tem
pogovarjali. Na pobude, ki so bile podane v preteklosti, so že pripravili nekaj predlogov za
reorganizacijo LTO.
Župan Jure Žerjav: LTO je bila ustanovljena na podlagi zakona. Svetu zavoda bodo morali podati
pobudo za spremembo delovanja LTO.
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Bogomir Košir: Moti ga, da decembra izdajajo soglasje za plačila storitev, ki so bila v
spomladanskem času. V zvezi z Martuljškim slapom ga je zanimalo, kje bodo dobili sredstva za
ureditev poti, tudi če dobijo 85% sredstev iz tujine? Zanimalo ga je še, od kje direktorju podatki o
dobrem stanju v turizmu? V letu 2004 so imeli v enem tednu svetovni pokal v poletih in alpsko
smučanje. Ker se bo to ponovilo v naslednjem letu, je predlagal, da se v tistem tednu pripravijo
prireditve. Na cesti bi morale biti stojnice. Predlagal je, da spremenijo odlok in v zimskem času
dovolijo zaprte stojnice.
Jaka Hrastnik: Kar se tiče Martuljških slapov je pojasnil, da se projekti pripravljajo, vendar gre za
obsežen projekt. Izrazil je upanje, da bodo pridobili sredstva. S strani gospodarstva so zadovoljni,
da se prireditve dogajajo v marcu. Glede prireditev se pogovarjajo z gospodarstvom. Podatke o
nočitvah pridobivajo s Statističnega urada.
Župan Jure Žerjav: V kolikor bodo pridobili sredstva za Martuljške slapove, bodo tudi z rebalansom
proračuna namenili nekaj sredstev za omenjeni projekt. Veliko bo še potrebno narediti pri
prireditvah v času svetovnega pokala. Glede plačila pa je pojasnil, da občinski svet daje soglasje.
Miro Eržen: Svet zavoda mora spremljati in izvajati razvojni program. Imeli so težave pri
vzpostavitvi strokovnega sveta zavoda. Več poudarka bi morali dati na stroko. Ko bodo
dopolnjevali razvojni program občine, bi se morali poenotiti s turističnim gospodarstvom.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 12/8: Občinski svet Občina Kranjska Gora daje soglasje k Poročilu dela LTO I – VI
2007 Lokalne turistične organizacije zavoda za turizem občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 12/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje, da se presežek
prihodkov nad odhodki v višini 12.760 EUR nameni za: Kolesarsko dirko po Sloveniji
7.200 €, Zbor turističnih delavcev Gorenjske 1.200 €, oglaševanje 660 €, Oglaševanje na
angleškem trgu v sodelovanju z Julijskimi Alpami in STO 1.700 €, predavanje Hans
Petra Danuserja 2.000 €.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bosta Simon Vindiš, šef uniformirane policije za Gorenjsko ter
Vinko Otovič, komandir policijske postaje Kranjska Gora predstavila varnostno oceno v občini
Kranjska Gora.
Vinko Otovič: Poročilo se nanaša na obdobje januar – september 2007. Na področju kriminalitete so
obravnavali 137 kaznivih dejanj, raziskanost je bila 40%. Povečale so se tatvine na javnih
prireditvah. Storilci so mobilni in jih je težko odkriti. Namenili so veliko pozornosti na preventivi.
Predstavil je še druga kazniva dejanja na našem območju, kot so kraja vozil, ponarejanje denarja,
kraja na smučiščih. V letošnjem letu je bilo prijavljenih 367 prireditev, v lanskem letu pa 223. V
okviru prometa so izvedli kar nekaj akcij za prometno varnost. Zabeležili pa so 48 prometnih
nesreč. V času zimskih razmer so dobro sodelovali z vzdrževalci cest. Državno mejo je v Ratečah in
Korenskemu sedlu prestopilo 2.768.934 oseb, kar je 11% več kot v lanskem letu. Odkrili pa so tudi
nekaj tujcev, ki so nezakonito bivali na našem območju. Dogovarjajo se, da bi v Mojstrani odprli
policijsko pisarno.
Simon Vindiš: Pojasnil je, kako bo policija zagotavljala varnost ob ukinitvi meje 21.12.2007.
Pričakujejo, da se varnost zaradi tega ne bo zmanjšala. Policija se bo drugače organizirala. Izvajali
se bodo izravnalni ukrepi, ki se bodo izvajali na notranjih mejah in v notranjosti države. Pojasnil je,
da bo Policijska postaja Kranjska Gora ostala. Sedaj imajo zaradi mejnih prehodov 49 delovnih
mest. Po ukinitvi meje bodo imeli še 25 delovnih mest. Ostala delovna mesta se bodo
presistematizirala. Policisti bodo prerazporejeni v druge policijske enote. Trudili so se, da so za
policiste dobili čim bolj ugodne premestitve.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Zadeve so optimistične. Zanimalo ga je, koliko policistov bo dejansko ostalo v
Kranjski Gori? Ali bo obstajalo nočno dežurstvo?
Vinko Otovič: Trenutno bo na postaji ostalo 20 policistov. Ostala mesta se bodo dopolnila v
naslednjem letu. Nočno dežurstvo bo ostalo in delo ne bo okrnjeno.
Simon Vindiš: V kolikor bo zaradi varnosti premalo policistov, bodo zadeve urejali v skladu z
notranjimi ukrepi policije. Na tem območju se bo nahajala nova policijska enota.
Janez Mlinar: Zanimalo ga je, koliko je kaznivih dejanj povezanih z drogo?
Vinko Otovič: Obravnavali so dva prekrška in eno kaznivo dejanje v zvezi z drogami. Poželi pa so
tudi nasad konoplje v Mojstrani. Sodelujejo tudi z občinskim LAS-om.
Bogomir Košir: Pojasnil je, da je občan opazil vandalizem v bivšem kampu Špik.
Vinko Otovič: Zaznali so prevrnjene koše, poškodovane table in kažipote. V zadnjem obdobju pa
teh problemov ne beležijo več.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 12/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z varnostno oceno
Policijske postaje Kranjska Gora in novostmi pri organizaciji dela po 21.12.2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je prestavil plan letnega in zimskega vzdrževanja za leto 2008. Bolj podrobno
predstavitev sta s pomočjo projekcije podala predstavnika JP Komunala Henrika Zupan in Črtomir
Kosmač. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. Zaradi napake v gradivu pa so popravljeno
gradivo prejeli na seji.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Žemva: Predlagal je, da bi pozimi vse poti do vode splužili. Pojasnil je primer ob požaru v
Gozdu Martuljku.
Črtomir Kosmač: Nekaj takšnih poti že plužijo, tako da bodo poizkušali to urediti.
Marinka Puc Koplan: Podala je pobudo, da se predeli na Dovjem, kjer se lahko parkira spluži v čim
večji meri, saj ko sneži ne morejo vsi do svojih domov.
Henrika Zupan: Parkirišča se plužijo. Nastanejo težave zaradi parkiranih vozil na teh mestih.
Črtomir Kosmač: Dovje je za vzdrževanje zaradi ozkih cest zelo zahtevno.
Vesna Kovačič: Na območju križanja cest se naredijo zameti. Prosila je, če se lahko to kako drugače
uredi.
Črtomir Kosmač: Pojasnil je, da se to dogaja povsod. Določena ekipa skrbi samo za križišča in
očistijo sneg, vendar to ne morejo storiti takoj. Trudijo se, da to očistijo v čim krajšem možnem
času.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, kako naj ravnajo občani ob poškodbi zaradi pluženja? Vprašal je
še, kako je z uporabo soli in peska ter če so že razmišljali, da bi uporabljali tekočino?
Henrika Zupan: Prijavo v zvezi s poškodbami po pluženju je potrebno podati na JP Komunalo, ki si
zadevo ogleda in se z vsakim posebej pogovorijo o nastali škodi. Občani morajo upoštevati odmike
od cest v skladu z veljavnim občinskim odlokom.
Črtomir Kosmač: V veliki večini primerov takšne poškodbe strojnik javi delovodju. Pesek se dodaja
med posipanjem, ko je na cesti že led. Pesek zadržuje sol na cesti. Že resno pa so razmišljali, da bi
uporabljali tekočino, vendar je tekočina kemija, ki uničuje naravo.
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Blaž Knific: Pohvalil je delo zimske službe. Zanimalo ga je, kako je z obžagovanjem drevja ob
cestah?
Črtomir Kosmač: Obžagovanje se izvaja ravno v tem času.
Janez Mlinar: Podal je pobudo, da bi v vaških središčih, kjer so ozke ulice, ob močnem sneženju
sneg odvažali.
Črtomir Kosmač: Po vsakem sneženju s policijo pregledajo ulice in določijo prioritete, kje bodo
odvažali sneg iz ulic. Odvažajo pa ga na deponijo ob hotelu Lek.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 12/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Načrtovana dela rednega letnega
in zimskega vzdrževanja za leto 2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 12/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje k Izvedbenemu programu
zimske službe v Občini Kranjska Gora 2007/2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2008. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem
nasejo.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Žemva: Pojasnil je, da bo glasoval proti predlaganemu sklepu. Bil je mnenja, da si je občina
iz tega namena pridobila dobiček. Občani ne vedo o olajšavah na tem področju. V Zakonu o
stavbnih zemljiščih je zapisno, da je občan, ki zgradi novo stanovanjsko hišo opravičen do
oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za dobo 5 let.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da Zakon o gradivi objektov omogoča občini pobiranje te dajatve.
Do olajšave pa so upravičeni občani z dnem, ko uredijo stalno bivališče v novem stanovanju.
Občina ne more kontrolirati, kdaj občani uredijo stalno bivališče. Vsi, ki pa so upravičeni do
oprostitve plačila in oddajo vlogo na občino, bodo oproščeni plačila.
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Bogomir Košir: Poudaril je, da že leta opozarja na razliko pri plačilu med stanovanjskim in
poslovnim namenom. Bil je mnenja, da je točka za poslovni namen previsoka, zato predlaganega
sklepa iz gradiva ne bo podprl.
Po končani razpravi, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 12/13: Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 8
PROTI – 4

Sklep je bil sprejet.

Ad 11.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog sklepa o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za leto
2008. Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi je sodeloval:
Bogomir Košir: Zadeva je podobna, kot jo je prej opisal Žemva, zato bo glasoval proti.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 12/14: Sprejme se Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v
Občini Kranjska Gora za leto 2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 10
PROTI – 5

Sklep je bil sprejet.
Pojasnilo glasovanja: Na seji je bilo pri tem glasovanju rečeno, da je so proti glasovali 4 člani OS.
Pri pregledu televizijskega posnetka pa je bilo ugotovljeno, da je proti glasovalo 5 članov OS.

Ad 12.
Župan Jure Žerjav je 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 2008. Ta cena predstavlja se uporablja kot osnova pri odmeri davka
od premoženja. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Žemva: Tudi v tem primeru gre za podobno zadevo, ki jo je predstavil v 10. točki.
Upravičeni občani lahko podajo vlogo in so oproščeni plačila davka od premoženja za 10 let.

12

Marinka Puc Koplan: Zanimalo jo je, če bi bile lahko za mlade družine oproščene plačila davka. V
kolikor pa bi zadevo izigrali, bi morale biti določene sankcije.
Alojz Jakelj: Odmera davek od premoženja je v pristojnosti Davčne uprave. Po zakonu je
predvidena olajšava do 160 m2 stanovanjske površine.
Župan Jure Žerjav: Lastniki nepremičnin s stalnim bivališčem v občini in velikosti objekta do 160
m2 tega davka ne plačujejo.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 12/15: 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 2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 10
PROTI – 3

Sklep je bil sprejet.

Ad 13.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog za izločitev deleža Občine Kranjska Gora v poklicni
gasilski reševalni službi Jesenice iz bilance stanja proračuna. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 12/16: Dolgoročna kapitalska naložba Občine Kranjska Gora v Poklicno gasilsko
reševalno službo Jesenice v višini 10.789,54 € po stanju na dan 1.1.2007, se izvzame iz bilance
stanja proračuna.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 14.
Župan Jure Žerjav je predstavil poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska
Gora v obdobju od 15.11.2006 do 15.11.2007. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
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V razpravi je sodeloval:
Miro Eržen: Na 2. seji občinskega sveta so sprejeli določene sklepe v zvezi z Triglavskim narodnim
parkom. Zanimalo ga je, če se je uprava TNP sestala s predstavniki občine. Iz gradiva za sejo sveta
TNP ni mogel razbrati, da bi se sklepi realizirali.
Rajko Puš: Občina je TNP-ju posredovala sklepe, vendar do sodelovanja s TNP-jem ni prišlo.

Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 12/17: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o realizaciji
sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od 15.11.2006 do 15.11.2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 15.
Župan Jure Žerjav je predstavil informacijo glede odvoza odpadkov na Malo Mežaklo. Člani sveta
so gradivo prejeli s sklicem na sejo. Na občino so že dobili vlogo podjetja Jeko-in, da bi dovolili
povečanje dovoza odpadkov iz drugih občin. Ker smo gradivo prejeli na občino prepozno, da bi ga
uspeli uvrstiti na dnevni red te seje, ga bodo obravnavali na januarski seji.
Glede ukrepov o zavarovanju prostorov je pojasnil, da je podpisal sklep o pripravi spremembe
prostorskega ureditvenega načrta. Po novem letu bo svetnike sklical na posvet, kjer se bodo
pogovorili o stvareh, ki jih bodo spreminjali.
Na pobudo KS Rute v zvezi z varnostjo v cestnem prometu je bil v Gozdu Martuljku opravljen
ogled inšpektorja za ceste in podani so bili predlogi za ureditev. Inšpektor bo 18.12.2007 opravil
ponovni ogled. Potekajo pa tudi aktivnosti za izgradnjo pločnikov.
Končana je bila tudi projektna naloga usmerjevalne table do hiš v občini Kranjska Gora. Gradivo bo
objavljeno tudi na spletnih straneh občine ter posredovano tudi vsem krajevnim skupnostim.
Realizacija dela tega projekta bo lahko izvedena že v letu 2008.
Vsako prvo sredo v mesecu bo imel podžupan Blaž Knific uradne ure na sedežu KS Dovje
Mojstrana od 14. do 17. ure.
Blaž Knific je članom sveta s pomočjo projekcije predstavil projekt usmerjevalnih tabel.
Henrika Zupan je pojasnila, da je občinski svet zadolžil JP Komunalo, da pripravi oceno stanja
vodooskrbe v naselju Dovje. JP Komunala je pri podjetju TTS d.o.o. naročila oceno stanja. V
kratkem je svetnikom predstavila najpomembnejše povzetke iz ocene. Cevovod bo potrebno v celoti
obnoviti ter pri tem upoštevati prioritete. Kot dodatno gradivo so člani sveta po pošti prejeli
omenjeno oceno stanja vodooskrbe.
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V razpravi so sodelovali:
Marinka Puc Koplan: Glede na oceno stanja je bilo razvidno, da je ocena slaba. Zanimalo jo je,
koko bodo zadevo izboljšali. Vprašala je, kako je z obvestili o zapiranju vode? Predlagala je, da bi
ta obvestila dajali tudi na oglasne deske.
Henrika Zupan: V rešitvah, ki so zapisne v oceni stanja, je bilo predlagana vgradnja sektorskih
ventilov. S temi ventili in meritvami bodo lahko določili, kateri cevovodi so v najslabšem stanju. Pri
obnovi bo potrebno pregledati tudi hišne priključke. V kolikor gre za vzdrževalne ukrepe, se
zadeve obveščajo na lokalnem radiu. Če pa pride do okvar, se zadeve lotijo takoj in ne obveščajo po
radiu. Vnaprej bodo obveščali tudi na oglasnih deskah.
Vesna Kovačič: Podrobno si je ogledala oceno stanja. Bila je mnenja, da stanje ni tako slabo kot je
zapisno. V oceni stanja je pogrešala stik z občani. Zanimalo jo je, kako se bodo lotili obnove jaškov
in hišnih priključkov ter kako bodo določili prioritete. Nikjer niso zabeleženi mrtvi kraki.
Problematični so tudi hišni priključki v hlevih.
Henrika Zupan: Vse hišne priključke bodo morali tlačno preizkusiti. Kdor bo imel ustrezne hišne
priključke, ga bodo priključili na obnovljeni sistem in mu ne bo potrebno priključka obnoviti.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 12/18: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z oceno stanja vodooskrbe
v naselju Dovje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 16.
12/1 Bogomir Košir – vprašanje – ustno
Pup-i določajo procent pozidanosti in ozelenitve, kar pa investitorji izigravajo s tem, da si eden od
drugega zemljo izposojajo. Zanimalo ga je, kakšen je status takšnega sposojenega zemljišča ter ali
je to zakonito?
12/2 Bogomir Košir – vprašanje – ustno
Glede na stanje v prostoru ga je zanimalo, koliko je občina plačala podjetju Urbi d.o.o. od leta 2002
do leta 2007?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da bosta oba odgovora podana v pisni obliki. Gradi se lahko na
zemljišču, ki ga ima graditelj v lasti, na podlagi stavbne pravice ali na podlagi najema za gradnjo.
12/3 Marinka Puc Koplan - pobuda – ustno
V imenu opozicije se je županu zahvalila za sodelovanje in mu izročila darilo.
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12/4 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Pri pregledu odgovorov na vprašanje 7/3 je bil odgovor, da je bila izdelana študija prometne
ureditve Kranjska Gora, ki je bila upoštevana pri pripravi prostorskih aktov. Ker študije ne pozna, je
predlagal, da se jo predstavi svetnikom.
12/5 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Pri pregledu odgovora na pobudo 10/8, ki se je nanašala na stanje vodotokov v občini ni bil
zadovoljen z odgovorom in je zaprosil za bolj podroben odgovor.
Župan Jure Žerjav: Svetniki so prejeli zgoščenko s analizo stanja na področju vodotokov. Pred
dobrim mesecem je s temi podatki še enkrat seznanil ARSO v Kranju. Imeli so tudi sestanek z
inšpektorico za vode. Prav tako pa so župani Zgornje Gorenjske posredovali pobudo za povečanje
sredstev za vodotoke na pristojno ministrstvo.
12/6 Robert Plavčak – vpršanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je s semaforjem na Dovjem?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je semafor v poskusnem delovanju. Posredovan ob odgovor
Direkcije za ceste.
Ob koncu seje je župan Jure Žerjav vsem zaželel vesele praznike in srečno novo leto. Povabil jih je
na prireditev 20.12.2007 ob ukinitvi meje, 26.12.2007 na koncert pevskega zbora v cerkvi in
29.12.2007 na koncert godbe na pihala v dvorano Vitranc.
Seja je bila zaključena ob 21.10 uri.
Zapisala:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

