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: 5.2.2008
Z A P I S N I K

13. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 30.01.2008 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Anton Požar, Zdenka Kersnik, Jože
Zupančič, Blaž Knific, Cvetka Pavlovčič, Vesna Kovačič, Vlasta Kotnik, dr. Janez Mlinar,
Robert Plavčak, Andrej Žemva, Miro Eržen in Mirko Rabič (12 od 16).
Božidar Tarman, Marinka Puc Koplan, Bogomir Košir in Slavko Miklič - opravičeno
odsotni
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Vlasta Skumavc Rabič, Alojz Jakelj, Mojca Prešeren, Črtomir Kosmač, Jaka
Hrastnik, Mirjam Žerjav, Tamara Hribar, Aleksander Kupljenik.
 PRISOTNI NOVINARJI: Ekipa ATM, RTV, POP TV, Dnevnik.
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:
Soglasje k imenovanju direktorja LTO, zapisnik Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, pobudo
svetnika Andreja Žemva in vabilo na delovni posvet.
Svetniki so najprej obravnavali
I.
1.
2.
3.

SPREJEM ZAPISNIKOV PREJŠNJIH SEJ:
Obravnava in sprejem zapisnika 12. seje
Obravnava in sprejem zapisnika 2. izredne seje
Obravnava in sprejem zapisnika 2. dopisne seje
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je najprej podal v obravnavo zapisnik 12. seje občinskega sveta.

Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 13/1: Potrdi se zapisnik 12. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta.
V razpravi sta sodelovala:
Robert Plavčak: Bil je mnenja, da je zapisnik korektno sestavljen razen v delu, kjer je župan govoril
o demenci. Prosi, da se to zapiše v zapisnik.
Jože Zupančič: Prosil je, da se dobesedni prevod o tej zadevi zapiše v zapisnik.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 13/2: Potrdi se zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta, ki se bo dopolnil s
predlagano pripombo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo zapisnik 2. dopisne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 13/3: Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
II.

DNEVNI RED:

1.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Osnovna Šola 16. december Mojstrana
3. Letni program kulture Občine Kranjska Gora za leto 2008
4. Program oskrbe s pitno vodo
5. Predlog za odlaganje odpadkov iz drugih občin na odlagališče Mala Mežakla
6. Plan razvoja in vzdrževanja občinski cest za leto 2008
7. Soglasje k imenovanju direktorja LTO
8. Komisija za MVVI:
- Mnenje o kandidatih za ravnatelja OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
- Imenovanje SPV CP – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
9. Prodaja nepremičnin
10. Informacije
11. Vprašanja in pobude
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani dnevni red.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 13/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme predlog, da se Odlok o
spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Josipa Vandota Kranjska Gora sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 13/5:Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme predlog Odloka o spremembi
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Josipa Vandota
Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna Šola 16. december Mojstrana. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 13/6: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme predlog, da se Odlok o
spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 16.
decembra Mojstrana sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 13/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme predlog Odloka o spremembi
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 16. decembra
Mojstrana.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil Letni program kulture Občine Kranjska Gora za leto 2008. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen: Bil je mnenja, da gre bolj za letni plan financiranja kulture, kot za letni plan kulture.
Letni program kulture bi moral biti sestavljen prej in se tržiti v povezavi s turističnim
gospodarstvom. Opazil je tudi točko o Zelencih. Predlagal je, da se za rezervat Zelenci posebej
sestanejo.
Župan Jure Žerjav: Za naravni rezervat Zelenci se v naslednjih letih pripravlja kar precejšnjo
financiranje. Se je pa strinjal, da bi morali izvajalci kulture pravočasno dostaviti programe kulture.
Za rešitev tega bi se morali dogovoriti na odboru.
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Janez Mlinar: Bil je mnenja, da je za kulturo relativno dobro poskrbljeno. Bolj bi morali povečati
sredstva ljubiteljski kulturi na področju pokrivanja dejavnosti in materialnih stroškov.
Jože Zupančič: Predlagal je, da sklep stopi v veljavo 30 dni po sprejetju, če bodo društva dopolnila
program z bolj podrobnimi informacijami.
Vlasta Skumavc Rabič: Ker poteka razpis, želenih podatkov ne morejo posredovati. Vsi podatki o
kulturnih prireditvah bodo znani po končanem razpisu konec meseca februarja. Vsa društva imajo
veliko prireditev in sodelujejo z LTO.
Mirko Rabič: Kulturna društva čakajo na občinski razpis in nato na podlagi odobrenih sredstev
izvedejo kulturne prireditve.
Miro Eržen: Pripraviti bi morali polletni plan kulturnih prireditev, da bi lahko gospodarstvo to tržilo
v svojih ponudbah.
Janez Mlinar: Tradicionalne kulturne prireditve potekajo vsako leto.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 13/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Letni program kulture Občine
Kranjska Gora za leto 2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ker predstavnika JP Komunale še ni bilo je župan pojasnil, da bodo nadaljevali s 5. točko dnevnega
reda.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog za odlaganje odpadkov iz drugih občin na odlagališče Mala
Mežakla. Poudaril je, da občina Kranjska Gora ne nasprotuje dovozu odpadkov iz drugih občin,
tako, kot je bilo to večkrat napačno predstavljeno. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Na seji sta bila prisotna tudi predstavnika podjetja JEKO-IN Jesenice, ki upravlja z odlagališčem,
Aleksander Kupljenik in Tamara Hribar.
Aleksander Kupljenik: Podjetje JEKO-IN je v preteklem letu uspeli uvrstiti odlagališče Mežakla
Mala v operativni program ravnanja z odpadki. Velika bojazen je namreč bila, da odlagališče ne bo
več moglo obratovati. Sedaj imajo dovoljenje do leta 2009. Bil je mnenja, da prej ko bodo prišli do
obrata za predelavo odpadkov na Gorenjskem, kasneje bo deponija Mala Mežakla polna.
Vlasta Kotnik kot predsednica odbora: Zanimalo jo je, če so kaj razmišljali, da bi obrat za predelavo
odpadkov postavili na Mali Mežakli. Odbor za komunalo in javno infrastrukturo se s predlaganimi
sklepi iz gradiva strinja in jih podpira.
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V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Gre za več problemov. Vprašal se je, če bodo dovolili, da se odlagališče Mala
Mežakla zapolni, saj bo s tem za občane cena odlaganja enormno višja. Ni se mu zdela pravilna
reakcija župana Občine Jesenice na predlagane sklepe občine Kranjska Gora. Župani Gorenjske se
že več let dogovarjajo in se še niso uspeli dogovoriti, kako rešiti problem smeti. Zanimalo ga je,
kako se porabi denar za odlaganje smeti? Ostro je protestiral zaradi odlaganja Kranjskih smeti na
deponijo Male Mežakle preden so o tem vprašali Občinski svet Občine Kranjska Gora.
Župan Jure Žerjav: Denar za odlaganje smeti iz drugih občin je prihodek proračunov vseh treh občin
lastnic deponije. Doslej je bilo odlaganje v okviru, kot so se dogovorili na 37. seji OS v preteklem
mandatu.
Anton Požar: Glede sestankov županov je pojasnil, da je do sedaj sestanke CERO vodila občina
Radovljica, ki je poizkušala predelavo in regijsko odlagališče umestiti nekje v občini Radovljica. V
lanskem letu so se zadeve premaknile, ko je župan Kranja obljubil, da bo deponija urejena na
Tenetišah, s čemer pa se ne strinjajo tamkajšnji krajani. Strinjal se je s predlaganimi sklepi, saj so
solidarni s Kranjčani, po drugi strani pa tudi racionalni glede prostora.
Vesna Kovačič: Ko so na Gorenjskem zaprli odlagališče Draga, so se stroški prevoza na drugo
deponijo povečali za 60 do 70 %. Bila je mnenja, da se bo v primeru zasedenosti oziroma nerešitve
Male Mežakle strošek za občane zelo povečal.
Aleksander Kupljenik: Pojasnil je, da je z direktivami določeno, kakšne vrste odpadkov se lahko
vozi na odlagališče. Strinjal se je, da bi se ob zaprtju odlagališča Mala Mežakla stroški za občane
povečali. Opozoril je tudi, da cene v vseh treh občinah niso enake. Občina Kranjska Gora cene še ni
povečala.
Župan Jure Žerjav: Povišane cene so na občinskem svetu že potrdili, vendar pa mora na te cene
podati soglasje tudi ministrstvo.
Jože Zupančič: Upravljavca Male Mežakle je večkrat osebno pohvalil za poslovanjem mu je pa
očital nekaj tehničnih zadev, ki še danes niso urejene. Mala Mežakla je narejena tako, da bo še
dolga leta sprejemala smeti.
Janez Mlinar: Bil je mnenja, da gre pri tem zapletu za pomanjkanje dogovora vseh treh županov.
Strinjal se je s predlaganimi sklepi v gradivu. Razpravljati bi morali, kako bodo na Gorenjskem
ravnali z odpadki.
Župan Jure Žerjav: Oba župana solastnic je povabil na sestanek, vendar žal do sestanka ni prišlo.
Izrazil je upanje, da bo do dogovora vseh treh županov solastnic prišlo.
Jože Zupančič: Predlagal je, da ustanovijo ločeno podjetje za odlagališče Mala Mežakla in čistilno
napravo Jesenice.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:

SKLEP 13/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora ne soglaša s predlogom sklepov glede
dovoza in odlaganja odpadkov na odlagališče Mala Mežakla iz kranjskih občin, ki so bili
posredovani po elektronski pošti dne 5.12.2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 13/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje za dovoz in odlaganje
odpadkov na odlagališče Mala Mežakla iz drugih (kranjskih) občin, po ceni 85 €/tono
odloženih odpadkov, do skupne količine 4.000 ton za čas od 1.1.2008 do 31.3.2008. Cena ne
vključuje okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 13/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora predlaga, da se v roku enega meseca
sestane konzorcij CERO Gorenjske in sprejme operativni program ravnanja z odpadki za
potrebe konzorcija.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil program oskrbe s pitno vodo. Pojasnil je, da to ni načrt za rešitev
težav s pitno vodo, katerega bo JP Komunala pripravila do marca. Obravnavani program morajo
sprejeti na podlagi pravilnika ministrstva. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Bolj podrobno predstavitev je podal predstavnik JP Komunale Črtomir Kosmač.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Žemva: Ugotovil je, da to ni program, za katerega so se dogovorili na seji občinskega sveta.
Bil je mnenja, da svetniki pričakujejo konkretne rešitve za ureditev pitne vode. Predlagal je, da
sprejmejo dodatni sklep in sicer, da JP Komunala do naslednje seje pripravi izčrpno operativno in
finančno poročilo o izvedenih operativnih ukrepov iskanja novih vodnih virov. Ni se strinjal, da bo
razvojni načrt javnega vodovoda sprejet šele po sprejetju Prostorsko ureditvenega plana občine.
Predlagal je, da JP Komunala na vsaki seji OS poroča o stanju na področju oskrbe s pitno vodo v
občini.
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Župan Jure Žerjav: Že v uvodu je pojasnil, da to ni program, o katerem so govorili na prejšnjih
sejah. Od JP Komunale pričakuje, da bo ta program predstavljen na marčevski sejo OS. V kolikor
bo potrebno, bodo z rebalansom zagotovili dodatna sredstva.
Črtomir Kosmač: Še enkrat je pojasnil, da imajo svetniki v obravnavi program, ki ga mora JP
Komunala dostaviti na ministrstvo.
Anton Požar: Iz gradivo je razbral, da se ne meri, koliko je vode v vodovodnem sistemu. Predlagal
je, da se prične z merjenjem, saj bodo tako lahko ugotovili, koliko imajo izgub v vodovodu in
koliko vode dejansko potrebujejo.
Črtomir Kosmač: Ocena izgube vode v vodovodu je ocena JP Komunale. Komunala je s premičnim
vodomerom opravila nekaj meritev.
Vesna Kovačič: Pri pregledu programa je ugotovila, da pri opisih del manjka program obnovitvenih
del, ki bodo izvedena v letu 2008. Pri vsakem poglavju je potrebno vpisati predviden strošek in vir
financiranja. Bila je mnenja, da bi bilo potrebno bolje obveščati občane, kdaj bodo potekala
obnovitvena dala zaradi okvar.
Črtomir Kosmač: Okvar ne morejo predvideti. Vsako odpravljanje okvar je bilo objavljeno v Radiu
Triglav, spletnih straneh Komunale in ATM TV. Ob kalitvah vode obveščajo medije in tudi večje
porabnike vode.
Janez Mlinar: Prosil je za pojasnilo, če je potrebno plačevati takso za načrpano vodo. Bil je mnenja,
da bi morali namestiti merilce, ki bi merili načrpano vodo.
Črtomir Kosmač: Pojasnil je, da je vodomer visok strošek. Sedaj imajo vodomera na dveh
vodovodnih sistemih.
Zdenka Kersnik: Pohvalila je poročilo, saj je izčrpno. Prav tako pa je pohvalila tudi obveščanje
občanov glede težav z vodo. Povedala je, da je pogrešala podatke o številu prebivalcev, ki so
odvisni od posameznega zajetja, ter število dni, ko je bila voda oporečna. Predlagala je, da se za
dneve, ko je bila voda oporečna, občanom zmanjša vodarina.
Črtomir Kosmač: Število prebivalcev po krajih imajo navedeno v obravnavanem programu. Glede
zmanjšanja vodarine pa je bil mnenja, da bi morali delati tako, da to takšnih problemov v bodoče ne
bi več prihajalo.
Jože Zupančič: Vsa leta ugotavljajo, da sredstva za oskrbo s pitno vodo ostajajo. Od JP Komunale
in občine pričakuje, da se dolgoročno pripravi elaborat za oskrbo s pitno vodo do leta 2020.
Napisano naj bi bilo od kje bo voda, kako bo s to vodo in koliko bo te vode. Na osnovi takšnega
elaborata bi se nato pripravljal plan letnih investicij.
Miro Eržen: Zanimalo ga je, kako je z zasebnimi vodnimi sistemi? Od JP Komunale pričakuje
mnenje, pod kakšnimi pogoji bi prevzeli zasebne vodne vire. Zanimalo ga je, če lahko JP Komunala
do marca prouči ali obstaja možnost večje vključitve Peričnika v sistem vodovoda?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da ima občina vodno dovoljenje, da iz Peričnika odvzema 10 litrov
vode na sekundo.
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Mirko Rabič: Ali ima JP Komunala register vodnih virov in studencev? Pred približno letom dni je
v Karavankah srečal gospoda, ki je za Geološki zavod Maribor popisoval studence vodnih virov v
Karavankah.
Črtomir Kosmač: Register na JP Komunali imajo. Zavod za zdravstveno varstvo Maribor je
opravljal popise in JP Komunala je bila o tem obveščena in z analizami tudi seznanjena.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 13/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora potrjuje Program oskrbe s pitno vodo, ki
ga je pripravilo podjetje Komunala Kranjska Gora d.o.o.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 13/13: Operativni program oskrbe s pitno vodo mora Javno podjetje Komunala
Kranjska Gora d.o.o., predstaviti na seji Občinskega sveta v mesecu marcu 2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leto 2008. V gradivu
sta se pojavili dve napaki in sicer se pri ureditvi ceste v Srednji Vrh črta besedilo »dolžini cca
800m« ter spremeni oznaka ceste iz JP 689531 v JP 689631. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem
na sejo.
V razpravi je sodeloval:
Miro Eržen: Predlagal je, da se tudi državne ceste vključijo v plan razvoja, čeprav je investitor
država.
Župan Jure Žerjav: Svetniki bodo seznanjeni z načrtom razvojnih programov države, iz katerih so
razvidne investicije v občini.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 13/14: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Plan razvoja in vzdrževanja
občinskih cest za leto 2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

9

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je pojasnil soglasje k imenovanju direktorja LTO. Sedanji direktor je predlagal
sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Zaradi tega je bilo potrebno pristopiti k izvedbi
postopka imenovanja novega direktorja. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem in nato še dodatno
na seji občinskega sveta.
Miro Eržen kot predsednik Sveta zavoda LTO: Podrobneje je predstavil potek izbire in imenovanja
direktorja LTO. Na razpis so se prijavili trije kandidati. Vsi kandidati so izpolnjevali razpisne
pogoje. Opravljena je bila tudi osebna predstavitev kandidatov, ki pa se je zaradi službene
zadržanosti eden od kandidatov ni mogel udeležiti. Člani Sveta zavoda so svojo odločitev o izbiri
direktorja sprejeli soglasno.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Dosedanjemu direktorju se je zahvalil za dobro delo v turizmu. Glede novega
kandidata pa je dodal, da ko je bila kandidatka predsednica turističnega društva Kranjska Gora, je
zaradi manjših težav odstopila.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 13/15: Občina Kranjska Gora v skladu z drugo alineo 33. člena Statuta LTO –
Zavoda za turizem občine Kranjska Gora, kot ustanoviteljica zavoda, daje soglasje k
imenovanju kandidatke Mirjam Žerjav, roj. 04.11.1959, po poklicu univ.dipl.ekon., s stalnim
bivališčem v Kranjski Gori, Log 19 a, 4280 Kranjska Gora, za direktorico LTO – Zavoda za
turizem Občine Kranjska Gora, za naslednje mandatno obdobje štirih let, s pričetkom
mandata 01.03.2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav se je dosedanjemu direktorju Jaku Hrastniku zahvalil za delo.
Jaka Hrastnik: V kratkem je predstavil svoje delo in se zahvalil svojim sodelavcem in občini za
sodelovanje.
Mirjam Žerjav: Zahvalila se je za izkazano zaupanje. Poudarila je, da v turizmu v Kranjski Gori
deluje že skoraj 11 let. Bila je mnenja, da je bilo v zavodu LTO veliko narejenega in da bo zadeve
vodila naprej kot so bile zastavljene.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil mnenje o kandidatih za ravnatelja OŠ Josipa Vandota Kranjska
Gora. Zadevo je obravnavala tud Komisija za MVVI, ki je občinskemu svetu pripravila gradivo.
Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem na sejo.
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Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 13/16: Občinski svet Občine Kranjska Gora ugotavlja, da vsi kandidati izpolnjujejo
razpisne pogoje za ravnatelja, kar je razvidno iz vloge Sveta Osnovne šole Josipa Vandota
Kranjska Gora ter podaja naslednje mnenje:
Vsi kandidati so se ustrezno predstavili in izkazali precejšnjo mero kompetentnosti. Za
najustreznejšega kandidata za ravnatelja OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora se Občinski svet
Občine Kranjska Gora nagiba k Cvetki Pavlovčič, ki dobro pozna razmere v šoli saj je v
zavodu zaposlena dalj časa.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 9
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je pojasnil imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Predlog in gradivo je pripravila in obravnavala Komisija za MVVI. Na podlagi zakona mora
Občinski svet imenovati nov Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 13/17: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu (SPV CP Občine Kranjska Gora) za štiriletno mandatno obdobje imenuje naslednje
člane:
Ime in priimek
Roland Brajič

Sašo Kranjc

Predstavnik ustanove
Policijska postaja
Kranjska Gora
OŠ Josipa Vandota
Kranjska Gora
OŠ 16.decembra
Mojstrana
JP Komunala
Kranjska Gora
Avtošola K&D

Vido Jagodic

Cestno podjetje Kranj

Alojz Mertelj

Občina Kranjska Gora

Zdenka Oven
Vesna Jus
Henrika Zupan

GLASOVANJE:

Naslov
Borovška cesta 100a,
4280 Kranjska Gora
Koroška ulica 12,
4280 Kranjska Gora
Ulica Alojza Rabiča 7,
4281 Mojstrana
Sp. Rute 50 ,
4282 Gozd Martuljek
Cesta maršala Tita 22,
4270 Jesenice
Jezerska cesta 20,
4000 Kranj
Kolodvorska 1b, 4280
Kranjska Gora

PRISOTNIH – 12
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil prodajo nepremičnine parc.št. 319/2 k.o. Dovje. Zemljišče se bo
uredilo za avtobusno postajališče v Kamnjah.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 13/17: Letni načrt razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine se
dopolni s prodajo dela zemljišča parc. št. 319/2 k.o. Dovje, v približni izmeri 35 m2 (natančna
izmera bo ugotovljena z geodetsko odmero zemljišča).
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 13/17: Sprejme se posamični program ravnanja s stvarnim nepremičnim
premoženjem, po katerem Občina Kranjska Gora proda del zemljišča parc. št. 319/2 k.o.
Dovje kot je določeno v sprejetem programu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je podal informacijo o seji komisije za pripravo novega Zakona o TNP. Po
terminskem planu naj bi bil Zakon do sredine junija sprejet v državnem zboru. Predlog Zakona je
objavljen tudi na spletni strani ministrstva. Do sredine februarja je čas za pripombe na zakon.
Jože Zupančič: Predlagal je, da Komisija za planinstvo, TNP in naravni rezervat Zelenci, opravi
sejo in pregleda predlog novega Zakona o TNP.
Župan Jure Žerjav: Strinjal se je s predlogom.
Andrej Žemva: Glede na to, da so v preteklosti že podali pisne predloge na predlog Zakona, ga je
zanimalo, če so njihove predloge upoštevali?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da meje parka ne bodo spreminjali.
Andrej Žemva: Predlagal je, da se dobijo in pregledajo, katere pripombe so upoštevane in katere ne.
Rajko Puš: Podal je informacijo, da se pojavlja dimnikarska družba na območju občine, ki nima
koncesije za ta dela. Opozoril je vse občane, da so dolžni omogočiti dimnikarskemu podjetju
Rautar, da opravlja dimnikarsko storitev. Občani naj preverijo izvajalca. Od opravljene storitve
izvajalca podjetja Rautar bo račun izstavila JP Komunala.
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Ad 11.
13/1 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z enotno označitvijo ulic? Kdaj se bo projekt zaključil?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je na prejšnji seji podžupan predstavil enotno označevanje ulic.
Izpeljati bo potrebno javni razpis. Elaborat je sedaj v javni obravnavi. Večina sistema bo v
letošnjem letu postavljenega.
13/2 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Že večkrat je postavil vprašanje, kje bo zimsko parkirišče, ki je bilo ukinjeno za gostilno Bor v
Kranjski Gori? Nered v parkiranju mu daje odgovor o neresnosti odgovorih za urejanje mirujočega
prometa. Zanimalo ga je, kako daleč je predlog elaborata za ureditev mirujočega prometa in kdaj bo
elaborat obravnaval Občinski svet? Zanimalo ga je še, če občinski redarji že delajo?
Župan Jure Žerjav: Glede vprašanja o parkiriščih bo podan pisni odgovor. Na naslednji seji
Občinskega sveta bo druga obravnava predloga odloka o redarski in inšpekcijski službi.
13/3 Jože Zupančič – vprašanje, pobuda – ustno
Zanimalo ga je, kako je s pripravo odloka za protokol za ravnanje z nosilci občinskih priznanj?
Predlagal je, da se poslovnik Občinskega sveta popravi in sicer v poglavju 4 bi se dodala dva nova
člena z naslednjo vsebino: 24. člen Na slavnostne seje se poleg članov Občinskega sveta in
predstavnikov občinskih organov, predstavnikov političnih strank in častnih občanov, prejemnikov
vsakoletnih občinskih priznanj in nagrad vabi tudi predstavnike gospodarstva in kulturnega
področja, predstavnike policije in predstavnike civilne družbe.
25. člen Na slavnosti seji Občinskega sveta ob občinskem prazniku župan podeli priznanja in
nagrade občine Kranjska Gora.
Župan Jure Žerjav: Predlagal je, predlog obravnava Komisija za lokalno samoupravo in statutarne
zadeve skupaj z Komisijo za priznanja.
13/4 Jože Zupančič – pobuda – ustno
Zadnje čase, ko se udeležuje občinskih proslav ugotavlja, da protokol vodijo osebe, ki o protokolu
ne vedo nič. Ni zaznati ločnice med družabnim in protokolarnim dogodkom. Vrstni red zastav je
pomešan. Povabljenci si morajo sami iskati svoj prostor ali pa jih kasneje presedajo. Za
napovedovanje morajo poiskati pravo osebo. Bil je mnenja, da bi moral protokol prevzeti LTO
Kranjska Gora. Podal je pobudo, da bi za protokol na prireditvah sprejeli odlok.
13/5 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Ni zasledil odgovora na vprašanje Vlaste Kotnik iz preteklega leta, kakšne so možnosti nabave
prenosnih računalnikov za občinske svetnike? Prosil je za odgovor.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo odgovor podan v pisni obliki.
13/6 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Koliko delnic Cestnega podjetja Kranj ima občina in kakšne je njihov donos v proračun?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo posredovali podatke o vseh delnicah, ki so v lasti občine
Kranjska Gora ter prihodek teh delnic v preteklem letu.
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13/7 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z delovanjem semaforja na Dovjem?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je semafor urejen tako, da sveti zelena luč za voznike. Pešci pa s
tipko na semaforju sprožijo zeleno luč za pešce.
13/8 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z imenovanjem Komisije za pripravo dopolnitev Razvojnega programa
Občine Kranjska Gora za obdobje 2004 -2010 in pripravo razvojnega programa Občine Kranjska
Gora za obdobje 2010 – 2020.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da sta v roku prispela samo dva predloga, zato je predlagal, da rok za
predloge podaljšajo.
13/9 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Vprašal je, kako je s postavitvijo ogledala na križišču ceste na Gobeli?
13/10 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kdaj bo svetnikom predstavljena študija prometa v občini?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo poizkušali študijo pripraviti v elektronski obliki.
13/11 Blaž Knific – pobuda – ustno
Pojasnil je, da so na KS Dovje Mojstrana obravnavali novo ureditev semaforja na Dovjem, ko so
sedaj vklopili zeleni val. Glede na zadnjo nesrečo, ki se je zgodila, je podal pobudo, da bi se
organiziral sestanek z Direkcijo za državne ceste, občino in KS Dovje Mojstrano in bi še enkrat
pregledali možne rešitve. Bil je mnenja, da bi bilo bolje, da bi spet vključili utripajočo rumeno luč.
13/12 Andrej Žemva – vprašanje – ustno
Glede na ogled Republiškega inšpektorja za ceste v Gozdu Martuljku v decembru 2007 ga je
zanimalo, če so bile zadeve iz zapisnika realizirane?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so bili na sestanku dogovorjeni ukrepi, ki jih je potrebno izvesti.
Občina je lastnike zemljišč na tem območju z zapisnikom seznanila. Ker ukrepi še niso bili
realizirani, inšpektor še ni opravil ogleda. Na KS Rute pa se je oblikovala komisija, ki naj bi z
lastnikom opravila razgovor. Z župnikom pa se je že dogovoril, da bo odstopil del zemljišča za
pločnik. Poizkušal pa se bo dogovoriti na Direkciji za državne ceste za pričetek odkupa zemljišč za
pločnike.
13/13 Andrej Žemva – pobuda – pisno
Podal je pisni predlog z obrazložitvijo za dopolnitev 37. člena Poslovnika Občine Kranjska Gora.
Predlagal je, da Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve zadevo pregleda in poda
odgovore. Župana je zaprosil za pisni odgovor do naslednje seje.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo pripravljen pisni odgovor.
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13/14 Anton Požar – pobuda – pisno
Pojasnil je, da so svetniki prejeli zapisnik Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, kjer si lahko
ogledajo porabo sredstev za leto 2007. Na Odboru pa so člani predlagali naslednje tri pobude:
• Pri pripravi prostorskih aktov naj pripravljalec določi poleg kmetijskih gospodarstev,
ki so aktivna, tudi območja na katerih je možna gradnja oziroma širitev hleva ali pa
objektov za dopolnilno dejavnost na kmetiji.
•

Pri pripravi prostorskih aktov naj pripravljalec določi h kmetijskim objektom na
planinah tudi območja na katerih je možna gradnja objekta za dopolnilno dejavnost
na kmetiji - planšarija.

•

Pri pripravi prostorskih aktov naj pripravljalec prouči možnost nadomestne gradnje
pri obnovi zaščitenih kmečkih hiš, s tem da se upošteva že obstoječi stil gradnje.

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Zapisala:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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