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: 14.10.2008
Z A P I S N I K

19. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 08.10.2008 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, Robert Plavčak,
Andrej Žemva, Miro Eržen, Božidar Tarman, Marinka Puc Koplan, Bogomir Košir, dr.
Janez Mlinar, Slavko Miklič in Mirko Rabič (16 od 16).
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Vlasta Skumavc Rabič, Alojz Jakelj, Boštjan Pristavec, Mojca Prešeren,
Judita Thaler in Saša Dalla Valle – Urbi d.o.o., Maja Krušič in Simona Knježevič – projekt
KIDO, Henrika Zupan – JPK, Mirjam Žerjav – LTO.
 PRISOTNI NOVINARJI: Ekipa ATM, Rabič – Radio Triglav.
Seja je posneta na 1 avdio zgoščenko.
Gradivo in zvočni zapis seje je objavljen tudi na internetni strani http://obcina.kranjska-gora.si/
(občina, občinski svet).
Župan Jure Žerjav je vse prisotne lepo pozdravil.
Na sami seji je bilo posredovano še naslednje gradivo:
- Zapisnik 7. seje Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt
- Odgovor svetniku Jožu Zupančiču s strani sveta OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
- Dodatno gradivo LTO Kranjska Gora
Svetniki so najprej obravnavali:
I.
1.
2.

SPREJEM ZAPISNIKOV PREJŠNJIH SEJ:
Obravnava in sprejem zapisnika 18. seje
Obravnava in sprejem zapisnika 3. dopisne seje
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je najprej dal v obravnavo zapisnik 18. seje občinskega sveta.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 19/1: Potrdi se zapisnik 18. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je najprej dal v obravnavo zapisnik 3. dopisne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 19/2: Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
II.
1.

DNEVNI RED:

Predlog Odloka o 2. spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kranjska
Gora za leto 2008 – skrajšani postopek
2. Odlok o 6. spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino
Kranjska Gora
3. Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim
končnim upravičencem na območju Občine Kranjska Gora
4. Obvezna razlaga 7. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Kranjska Gora - skrajšani postopek
5. Predlog za sodelovanje v projektu Čezmejnega sodelovanja »KIDO« kvalitetnejše
preživljanje prostega časa – dejavni otroci
6. Poročilo o delu na vodovodih v letu 2008
7. Poročilo o delu LTO Kranjska Gora za obdobje januar – junij 2008 in program dela za leto
2009
8. Pravilnik o prodaji, oddaji v najem, oddaji za gradnjo in menjavi nepremičnin v lasti
Občine Kranjska Gora – prenehanje veljavnosti
9. Komisija za MVVI
10. Vprašanja in pobude
11. Informacije
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Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani dnevni red:
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog Odloka o 2. spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008 – skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Zaprosil je za dodatno obrazložitev postavk 045101 in 045105.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da se postavka 045101 povišuje zaradi potrjenega dviga cen javnemu
podjetju ter dodatna sredstva za obnovo cest, kot posledica poškodb v zimskem času. Postavka
045105 se bo povišala zaradi dodatnih del na občinskih cestah v Mojstrani, Logu, Kranjski Gori in
Podkorenu.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, kako je z izdelavo otroških igrišč v Ratečah in Podkorenu.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da morajo v Ratečah urediti zemljiške zadeve, v Podkorenu pa je
potrebno utrditi zemljišče.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, kako je z nabavo kurilnega olja v OŠ Mojstrani.
Župan Jure Žerjav: V Mojstrani so pridobili precej večji objekt, prav tako pa se je povečala cena
kurilnega olja.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je zmanjšanje sredstev za telovadnico v Mojstrani.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da se investicije plačujejo na podlagi dejanske realizacije. Po
njegovem gre pri tem za dober nadzor pri gradnji.
Mirko Rabič: Strinjal se je z predlogom Odloka. Zanimalo ga je, kako je s Černenškovim zidom na
Dovjem?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da do realizacije ni prišlo zaradi nesoglasja solastnikov objekta.
Marinka Puc Koplan: Zanimalo jo je, kako je s sredstvi koncesij?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da se koncesijske dajatve plačujejo od prometa v igralnici. Padec
prometa je posledica manjšega trošenja.
Marinka Puc Koplan: Zanimalo jo je, kako je z zmanjšanjem turistične takse?
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Župan Jure Žerjav: Pojasnil je višino pobrane takse. Vrednost točke se ni spremenila.
Marinka Puc Koplan: Zanimalo jo je, zakaj so nižji komunalni prispevki?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je višina komunalnega prispevka odvisna od gradenj.
Marinka Puc Koplan: Zanimalo jo je, če je investicija v OŠ Mojstrana zaključena.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je investicija zaključena.
Marinka Puc Koplan: Zanimalo jo je zmanjšanje postavke 109018.
Mojca Prešeren: Pojasnila je, da so planirali dva družinska pomočnika. Ker je ena varovanka umrla,
jim je ostal samo še en pomočnik.
Marinka Puc Koplan: Bila je mnenja, da ne bi zmanjševali sredstev na socialnem področju.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je družinski pomočnik pravica svojcev za nego upravičenca na
domu. Obrazložil je vsa zmanjšanja na področju sociale.
Mojca Prešeren: Pojasnila je, delo družinskega pomočnika šteje v pokojninsko dobo. Sredstev za
pomoč na domu pa niso zmanjševali.
Andrej Žemva: Ni se strinjal z obrazložitvijo zmanjševanja socialnih transferjev. Če bi Odbor za
zdravstvo vedel za presežek sredstev, bi se odločil tudi za kakšno novo preventivno akcijo.
Nasprotoval je predlogu popravka letnega načrta razpolaganje z nepremičninami. Ni se strinjal, da
je v načrtu parc.št. 802/29 k.o. Kranjska Gora. O tej parceli so razpravljali že na prejšnji seji OS. Ni
se strinjal z razlago glede otroških igrišč. Pojasnil je, da predloga Odloka ne bo podprl.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je vsaka prodaja zemljišč na seji občinskega sveta. Še enkrat je
pojasnil, da se sredstva za socialo ne zmanjšujejo. Glede na realizacijo ne bodo porabili sredstev, ki
so jih planirali.
Slavko Miklič: Strinjal se je s predlaganim Odlokom.
Jože Zupančič: Ne strinja se z zmanjševanjem socialnih transferjev. Šport ima višjo postavko kot
socialni transferi. Pojasnil je, da bo predlagani Odlok podprl. Izrazil je žalost nad uresničitvijo
svoje napovedi ob sprejemanju proračuna, da bo dohodka s strani turizma manj. Tudi cene
nepremičnin so previsoke, da bi ljudje nepremičnine kupovali.
Po koncu razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 19/3: Sprejme se Odlok o 2. spremembah odloka o proračunu občine Kranjska Gora
in načrta razvojnih programov za leto 2008.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 16
ZA – 13
PROTI – 0

SKLEP 19/4: Potrdi se letni načrt pridobivanja in letni načrt razpolaganja s stvarnim
nepremičnim premoženjem občine Kranjska Gora za leto 2008, s tem, da se iz letnega plana
črta prodaja nepremičnine parc. št. 802/29 k.o. Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o 6. spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora. Na predlog odloka so prejeli 3 amandmaje svetnikov;
Joža Zupančiča, Andreja Žemve in Roberta Plavčaka. Pojasnil je še, da lahko predlagatelji
umaknejo svoj amandma. Predlog Odloka je obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor, ki se je
strinjal, da gre predlog Odloka v obravnavo na sejo Občinskega sveta. Predlagal je, da predlaganih
amandmajev ne sprejmejo. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem. Pri pojasnilih sta sodelovala
Judita Thaler in Saša Dalla Valle iz podjetja Urbi d.o.o., kot pripravljavca odloka.
Blaž Knific: Predstavil je delo Odbora za okolje in prostor.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo najprej obravnavali prispele amandmaje.
AMANDMA št. 1 svetnika Joža Zupančiča
V amandmaju je predlagano, da se 37. člen ter šesta vrstica druge alineje 2. člena in sedma vrstica
prve alineje 4. člena se ne uveljavi in se upošteva kot nični predlog. Gre za del, ki se nanaša na
območje apartmajskega naselja v Gozdu Martuljku.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Pojasnil je, da je amandma vložil zaradi tega, ker je bil mnenja, da niso upoštevali
pravilnega postopka sprejemanja Odloka. Pojasnil je, kako so sprejemali amandma glede
apartmajskega naselja v Gozdu Martuljku. Pri tem so obšli javnost. Prostor bi moral ostati za
dejavnost kampa.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da predpisov glede sprejemanja Odloka ne bodo kršili. Zadeve so
bile javno predstavljene. Občinski svet je v kar nekaj primerih zavzel drugačno stališče, kot je bilo
javno predstavljeno. To je pristojnost občinskega sveta.
Robert Plavčak: Strinjal se je s svetnikom Zupančičem. Že na Komisiji za lokalno samoupravo in
statutarne zadeve so se strinjali, da bodo predlagali črtanje 88. člena poslovnika, ki govori o
sprejemanju prostorskih aktov. Spregledali so javno mnenje prebivalcev Gozda Martuljka, ki so se v
anketi odločili proti pozidavi kampa. Podprl bo predlagani amandma.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
AMANDMA št. 1: 37. člen ter šesta vrstica druge alineje 2. člena in sedma vrstica prve alineje
4. člena se ne uveljavi in se upošteva kot nični predlog.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 6
PROTI – 9

Amandma ni bil sprejet.
AMANDMA št. 2 svetnika Andreja Žemve
K vsebini Odloka o 6. spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino
Kranjska Gora (priloga dopolnitve gradiva za 18. sejo OS Službe za okolje in prostor) z dne
22.8.2008.
Obrazložitev:
V predlogu 16. člena zgoraj citiranega odloka z redakcijskimi popravki je predlagatelj Odloka,
župan Občine Kranjska Gora predlagal vsebino, ki je v nasprotju s stališči sprejetimi po opravljeni
javni razgrnitvi in usklajevanju pripomb na 17. seji OS Občine Kranjska Gora in sklepom št. 17/35,
kot tudi v nasprotju s predlogom 16. člena Odloka, pripravljenega v gradivu za obravnavo in
sprejem v prvi točki dnevnega reda na 18. seji OS. Prav tako vsebina člena ni skladna s stališči
sprejetimi na 5. in 6. seji Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja.
Ker gre v tem primeru za povsem vsebinsko spremembo 16. člena in ne za popravek redakcijske
narave, je bilo potrebno ravnati v skladu z določili Poslovnika in je zato po mnenju predlagatelja
amandmaja predlog amandmaja utemeljen.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Žemva: Podal je pojasnilo k amandmaju. Bil je mnenja, da je takšno sprejemanje odloka
protiustavno in nezakonito. Odlok je bil v času obravnave vsebinsko tako spremenjen, da je bil
postopek nezakonit. Časovno je predstavil vse obravnave in spremembe odloka. Pravnico občine je
zaprosil, da pojasni, kdaj gre za redakcijske in kdaj gre za vsebinske popravke. Županu je predlagal,
da uporabi določila 31. člena statuta občine in umakne predlog o odločanju o tem Odloku. V
nasprotnem bodo sprožili postopke za pravno preveritev vsebine predlaganega Odloka.
Judita Thaler in Saša Dalla Valle: Pojasnila sta postopek sprejemanja Odloka in korespondence z
Ministrstvom za kulturo. S strani Ministrstva za kulturo so na predlagani Odlok dobili pozitivno
mnenje. Postopek sprejemanja je bil voden po zakonu.
Bogomir Košir: Zanimalo ga je, kdo daje pravico pripravljavcu odloka, da spreminja sklepe
občinskega sveta? Pojasnil je, da na podlagi ankete 86% ljudi v občini ni bilo zadovoljnih z
novogradnjami.
Saša Dalla Valle: Pojasnil je, da so zadeve uskladili z ministrstvom. Pojasnil je, da gre pri določenih
gradnjah za izigravanje zakona. Skupaj z občinsko upravo se s prostorsko regulativo borijo proti
apartmajem. Problemi, ki so v prostoru, so zaradi izigravanja predpisov, stalnega menjavanja
predpisov in neizvajanje inšpekcijskih služb.
Bogomir Košir: Bil je mnenja, da so zadeve slabe in zahtevajo resno delo. Občinski svet je pristojen
za obravnavanje pripomb v javni obravnavi. Na eni od prejšnjih sej so glasovali proti mnenju
pripravljavcu. Sklep občinskega sveta lahko spremeni samo občinski svet. Izpostavil je spremembe
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kolenčnega zidu. Vprašal se je, kaj je redakcijski popravek. Javnost s vsemi spremembami ni bila
seznanjena. Bil je mnenja, da bo sprejem tega akta nezakonit.
Miro Eržen: Vsa razprava ga vodi v resne dvome. Bil je mnenja, da mora biti odlok v skladu z
vsebinskimi odločitvami občinskega sveta in veljavno zakonodajo. Predlagal je, da če bi bil odlok
na sodišču razveljavljen, naj Urbi d.o.o. nosi materialne posledice.
Marinka Puc Koplan: Zanimalo jo je, zakaj ni bilo ugodeno ravno tisti pripombi svetnikov, ki je
omejevala nemogočo gradnjo.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da do sprejetja novega prostorskega akta velja stari prostorski akt.
Predlagal je, da se amandmaja ne sprejme. Vse nerešene zadeve bi obravnavali s 7. spremembami.
Strinjal se je tudi s spremembo poslovnika, kjer govori o sprejetju prostorskih aktov. Pojasnil je še,
da mu ni več jasno, kaj je kolenčni zid. Poslal bo prijavo na inšpekcijo.
Rajko Puš: Glede vprašanja, ali gre za vsebinske ali redakcijske popravke, je pojasnil, da se bodo o
tem pozanimali in podali pisni odgovor.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
AMANDMA št. 2: K vsebini Odloka o 6. spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih
pogojev za Občino Kranjska Gora (priloga dopolnitve gradiva za 18. sejo OS Službe za okolje
in prostor) z dne 22.8.2008.
Obrazložitev:
V predlogu 16. člena zgoraj citiranega odloka z redakcijskimi popravki je predlagatelj
Odloka, župan Občine Kranjska Gora predlagal vsebino, ki je v nasprotju s stališči sprejetimi
po opravljeni javni razgrnitvi in usklajevanju pripomb na 17. seji OS Občine Kranjska Gora
in sklepom št. 17/35, kot tudi v nasprotju s predlogom 16. člena Odloka, pripravljenega v
gradivu za obravnavo in sprejem v prvi točki dnevnega reda na 18. seji OS. Prav tako vsebina
člena ni skladna s stališči, sprejetimi na 5. in 6. seji Odbora za prostorsko planiranje in
varstvo okolja.
Ker gre v tem primeru za povsem vsebinsko spremembo 16. člena in ne za popravek
redakcijske narave, je bilo potrebno ravnati v skladu z določili Poslovnika in je zato po
mnenju predlagatelja amandmaja predlog amandmaja utemeljen.
Miro Eržen: Zaprosil je pripravljalca odloka, zakaj naj amandma zavrnjeno. Pripravljavec bi moral
podati pisna pojasnila na predlagane amandmaje.
Judita Thaler: Pojasnila je, da imajo vsa dovoljenja nosilcev urejanja prostora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 6
PROTI – 9

Amandma ni bil sprejet.
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AMANDMA št. 3 svetnika Roberta Plavčaka.
1. in 2. točka v odstavku, ki se v novem 72. a členu glasita v naslednjem odstavku:
Podrobnejša merila in pogoji za urejanje v območju KG H7/2:
- zazidana površina – dopustno povečanje do 20%
- višina K+P+1+M, kota pritličja lahko sega 100 cm nad koto urejenega terena spremenita tako,
da se besedilo »zazidane površina – dopustno povečanje do 20%«, črta v celoti in druga točka se
po novem glasi:
- »višina: K1+K2+P+2N+M«.
Župan Jure Žerjav je predlagal, da amandmaja ne sprejmejo. Za objekt hotela Erika je bila že
vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Pojasnil je vložen amandma.
Andrej Žemva: Podprl bo predlagani amandma. Pri posameznih investitorjih imajo različna merila.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
AMANDMA št. 3: 1. in 2. točka v odstavku, ki se v novem 72. a členu glasita v naslednjem
odstavku:
Podrobnejša merila in pogoji za urejanje v območju KG H7/2:
- zazidana površina – dopustno povečanje do 20%
- višina K+P+1+M, kota pritličja lahko sega 100 cm nad koto urejenega terena spremenita
tako, da se besedilo »zazidane površina – dopustno povečanje do 20%«, črta v celoti in
druga točka se po novem glasi:
- »višina: K1+K2+P+2N+M«.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 6
PROTI – 9

Amandma ni bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da amandmaji niso bili sprejeti in prehajajo na sprejem predlaganega
Odloka.
V razpravi so sodelovali:
Marinka Puc Koplan: Zakaj je bila zavrnjena njihova skupna želja za zavrnitev in omejitev
neustreznih gradenj?
Judita Thaler: Predlagala je, da bi pri naslednjih spremembah svetnikom predstavili razumevanje
odloka. Pojasnila je, da je več meril za gradnjo stavb.
Slavko Miklič: Predlagal je občinski upravi, da objavi novo celotno besedilo veljavnega odloka.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 19/5: Sprejme se Odlok o (6.) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora v predloženem besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 9
PROTI – 6

Sklep je bil sprejet.
Jože Zupančič: V skladu z drugim odstavkom 74. člena Statuta občine Kranjska Gora je podal
zahtevek za razpis referenduma. Referendum se nanaša na zazidljivost območja kampa Špik.
Župana je pozval, da zadrži objavo Odloka o (6.) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora, sprejetega na seji občinskega sveta 08.10.2008.
Podal je podrobno obrazložitev. Pisni predlog je izročil županu.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pobudo v skladu s statutom obravnavali.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Kranjska Gora. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Strinjal se je s pravilnikom, ni mogel pa razumeti, da se je to vleklo tako dolgo.
Župan Jure Žerjav: Zavrnil je odgovornost občine za tako pozno vračilo. Z zadevo se je ukvarjalo
državno pravobranilstvo.
Rajko Puš: Pojasnil je, da so upravičeni do vračila sredstev samo tisti, ki so vlagali v javno
telekomunikacijo. Občina Kranjska Gora je v letu 2002 pridobila od Občine Jesenice in UE Jesenice
vse pogodbe. Vsi upravičenci bodo morali vložiti vloge za vračilo. Občina bo postala zavezanec za
vračilo šele po prejetju sredstev s strani države.
Vesna Kovačič: Zanimalo jo je, če je bila res zbrana vsa dokumentacija upravičencev.
Rajko Puš: Pojasnil je, da tisti občani, ki so sklepali pogodbe s PTT niso upravičeni do vračila
sredstev. V naši občini so 1004 upravičenci do vračila sredstev.
Slavko Miklič: Pri krajevni skupnosti je bila takrat za ta namen ustanovljena posebna komisija, ki je
zadeve spremljala.
Rajko Puš: Če ima še kdo originalno pogodbo in ga na seznamu ni, bo do določenega roka še lahko
vložil zahtevek za uvrstitev na seznam.
Jože Zupančič: Zanimalo ga je, če bodo vrnjena sredstva tudi davčno obremenjena.
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Rajko Puš: Pojasnil je, da so to vprašanje že posredovali Davčni upravi, vendar odgovora še niso
prejeli.
Robert Plavčak: Zanimala ga je višina vrnjenih sredstev.
Rajko Puš: Skupaj bo povrnjenih 488.000 EUR.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 19/6: Sprejme se Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju občine Kranjska Gora, v predloženem
besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil obvezno razlago 7. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora - skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Žemva: Strinjal se je z obvezno razlago.
Robert Plavčak: V zvezi s tem se je sestala tudi Komisija za lokalno samoupravo in statutarne
zadeve, ki je podprla sprejem obvezne razlage.
Vesna Kovačič: Iz poslovnih prostorov so nastala stanovanja. Če bi šlo za spremembo gradbenega
dovoljenja, ki lahko uveljavljali tudi nižje plačilo stavbnega zemljišča.
Župan Jure Žerjav: Gradbenega dovoljenja ne morejo spreminjati, ker bi bilo to v nasprotju z
veljavnimi prostorskimi akti.
Jože Zupančič: Zanimal ga je postopek zaračunavanja stavbnega zemljišča.
Župan Jure Žerjav: Izračun se opravlja na podlagi sprejetega Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 19/7:

Sprejme se obvezna razlaga 7. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora (UVG 47/96, 33/03, 35/05) v predloženem
besedilu.

10

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog za sodelovanje v projektu Čezmejnega sodelovanja »KIDO«
kvalitetnejše preživljanje prostega časa – dejavni otroci. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo. Maja Krušič in Simona Knježevič, predstavnici podjetja, ki je pripravljalo projekt sta s
pomočjo projekcije bolj podrobno predstavili projekt.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen: Zanimalo ga je, zakaj sodelujejo samo z Avstrijo in Italijo. Usmerili bi se lahko tudi na
področje bivše Jugoslavije. Pojasnil je, kako zadevo vodijo v Šlajmarjevem domu v Vratih. Bil je
mnenja, da organizacija mednarodnih hokejskih turnirjev ni poceni.
Maja Krušič: Projekt je bil pripravljen za projekt Slovenija – Avstrija. Na podlagi operativnih
programov je Kranjska Gora upravičena do sodelovanja z Avstrijo oziroma Italijo.
Simona Knježevič: Kranjska Gora kot del Gorenjske regije se lahko vključuje za sodelovanje z
Avstrijo in Italijo.
Miro Eržen: Predlagal je, da bi v projekt vključili tudi izmenjavo na planinskem področju.
Slavko Miklič: Čezmejno sodelovanje bi morali razširiti tudi na drugo stran Vršiča.
Simona Knježevič: Pojasnila je, da če bodo dobili partnerje, lahko projekt tudi razširijo.
Mirko Rabič: Zanimalo ga je, zakaj s tem projektom ne sodelujejo tudi v Italiji.
Simona Knježevič: Pojasnila je, da v Italiji za ta namen še ni bilo objavljenega razpisa.
Vesna Kovačič: Strinjala se je s predstavljenim projektom.
Jože Zupančič: Vprašal se je, koliko je projekt življenjski zaradi zmanjševanja prihodkov občine.
Šole imajo že veliko projektov za mlade. Predlagal je, da zadevo obravnavajo malo širše.
Župan Jure Žerjav: Taki projekti so namenjeni otrokom, ki še niso nikamor vključeni. Igrišče v
Mojstrani bi morali tako ali tako obnoviti, drugače bi propadlo.
Jože Zupančič: Še enkrat je predlagal, da še malo premislijo, saj ne more glasovati za sredstva, ki
jih bo potrebno zagotoviti v letu 2010.
Miro Eržen: Če danes sprejmejo sklepa, se bodo strinjali s projektom. V nadaljevanju bodo morali
najti nosilce in kadre za izvedbo projekta.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 19/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša s sodelovanjem v projektu
čezmejnega sodelovanja »KIDO«- kvalitetnejše preživljanje prostega časa- dejavni otroci in
potrjuje predlagano finančno konstrukcijo projekta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 19/9: Sredstva za izvedbo projekta se zagotovijo v načrtu razvojnih programov
2010-2013.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil poročilo o delu na vodovodih v letu 2008. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem na sejo.
Dodatno obrazložitev je podala direktorica JP Komunala Henrika Zupan. Pojasnila je, da je bil v
tem času izbran izvajalec za vrtino pri Leku. Razpisana je obravnava za pridobitev gradbenega
dovoljenja za vodohran Alpina. Jutri se izteče tudi rok za oddajo ponudbe na javni razpis.
V razpravi so sodelovali:
Vlasta Kotnik: Pojasnila je, da je bil sklican Odbor za komunalo in javno infrastrukturo, ki pa ni bil
sklepčen. Je pa bil Odbor že na prejšnji seji seznanjen z določenimi aktivnostmi. Bila je mnenja, da
se stvari premikajo.
Vesna Kovačič: Zanimalo jo je, kako je z vzdrževanjem vodomerov ter kako je s čiščenjem
vodohranov.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da vodomere menjajo na 5 let. Vodohrani se redno čistijo in
vzdržujejo.
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da oddelek vodovoda na JP Komunala dela dobro. Zadeve so se
premaknile naprej. Želel si je, da bi projekte čim prej izvedli.
Bogomir Košir: Zanimalo ga je, kaj je z obljubo, da bo do turistične sezone vse urejeno?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je bil javni razpis za izbiro izvajalca za vodarno razveljavljen.
Vrednost ponudb je presegla sredstva zagotovljena iz proračuna. Pojasnil je, da se pojavljajo

12

različni proizvajalci z različnimi tehnologijami. Naivno je pričakoval, da bo bolj enostavno kupiti
vodarno. Obljuba tako ni bila izpolnjena. Ugotovili so pa tudi, zakaj kali izvir Jurež.
Bogomir Košir: Pojasnil je, da je že na spomladanski seji opozoril, da se bo pri nakupu vodarne
lahko zapletlo. Vprašal se je o smotrnosti črpanja vode iz vrtine pri Leku. Odločili se bodo za
najdražji sistem. Vsi hotelirji iščejo variante, da bi naredili svoje vrtine.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da zajetje Lek ne bodo povezali z Jasno. Zajetje Lek bodo priključili
na vodohran Alpina.
Bogomir Košir: Kako je s kapaciteto vode v Jasni?
Henrika Zupan: Pojasnila je, da je kapaciteta vode v Jasni trenutno zadovoljiva, vendar pa ta
kapaciteta ne omogoča novogradenj.
Andrej Žemva: V prejšnjih poročilih so ugotovili, da zajetja Jurež ni mogoče sanirati, sedaj pa
opažajo precej aktivnosti na tem zajetju. Klor v vodi vpliva na zdravje ljudi. V poročilu pogreša
iskanje novih vodnih virov in opuščanje vodnega vira Jurež.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da so v poročilu zajeta dela v letu 2008, ki jih je sprejel tudi občinski
svet. V letu 2009 bodo poizkušali raziskati tudi novo vrtino. V tem trenutku nimajo vodnega vira, ki
bi nadomestil zajetje Jurež. Kloriranje se izvaja v skladu s predpisi.
Slavko Miklič: Kot bivši predsednik KS Kranjska Gora v letu 1995 poudaril, da je pristojna
komisija takrat ugotovila isto stanje, kot ga je sedaj ugotovila JP Komunala. Kot bivši predsednik
KS Kranjska Gora ga je zanimalo, kje so bili zadržki, da do sanacije ni prišlo?
Henrika Zupan: Del hudournika na Jureževim zajetjem je bil saniran. V lanskem letu se je udrl nov
del.
Župan Jure Žerjav: Narediti bodo morali celovito študijo povezave vodnih virov.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 19/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu na
vodovodih v letu 2008, ki ga je pripravilo javno podjetje Komunala Kranjska Gora d.o.o..
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil poročilo o delu LTO Kranjska Gora za obdobje januar – junij 2008
in program dela za leto 2009. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. Pred sejo pa so prejeli
še dodatno gradivo.
Podrobnejšo obrazložitev poročila o delu LTO za obdobje januar – junij 2008 je podala direktorica
LTO Mirjam Žerjav.
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V razpravi so sodelovali:
Bogomir Košir: Izpostavil je zmanjšanje oglaševanja ter sodelovanje na trženjskih manifestacijah.
Pospeševanja prodaje v letošnjem letu ni bilo. V odnosih z javnostmi se ni nič dogajalo. Zmanjšal
se je ogled internetne strani. Manj je bilo zanimanja za lokalno vodenje. Zmanjšal se je tudi obisk
gostov v TIC-u.
Mirjam Žerjav: Glede trženjskih manifestacij je pojasnila, kje vse so bili. Več sredstev so namenili
za turistične borze na zahodu. Ker se sejmi datumsko prekrivajo, se v sklopu Julijskih Alp
dogovarjajo, kam bodo šli. Oglaševali so na radijih in predvsem na internetu. V prvi polovici leta
jim žal ni uspelo privabiti tujih agentov. Internetna stran je posodobljena in nova. Dnevno so
ažurirane novice. LTO nima vpliva na izobraževanje za lokalno vodenje. Pojasnila je obisk v TIC-u.
Več so naredili na prireditvah. Preko poletja so izvajali veliko promocij in prireditev.
Bogomir Košir: Zanimalo ga je, zakaj jim niso prikazani podatki, da pada pobrana turistična taksa.
Potrebno bi bilo narediti program, ki bi pripeljal goste.
Mirjam Žerjav: Nočitve v Kranjski Gori ne padajo. S pomočjo projekcije je predstavila nočitve.
Izvajajo nove aktivnosti v nizki sezoni.
Robert Plavčak: Pričakoval je, da bodo obravnavali tudi poročilo za turistično sezono. Poročilo
razume, kot dobro pripravo na turistično sezono. Pogreša oceno, koliko k turizmu doprinašajo
posamezne prireditve. Iz poročila ugotavlja, da se je strokovni svet sestal samo enkrat, kar se mu ni
zdi dobro. V okviru analiz predlaga izvedbo ankete med sobodajalci. Bil je mnenja, da bi morali
spremeniti destinacijske ključe. Lokacija LTO se mu ni zdi najbolj posrečena.
Mirjam Žerjav: Ločiti morajo dva tipa prireditev in sicer prireditve za goste v destinaciji ter
prireditve za nove goste v destinaciji. Strokovni svet se je sestal tudi po poletju, kar pa ni
zabeleženo v tem poročilu. Pojasnila je destinacijski ključ. Sobodajalci bodo imeli sestanek, na
katerem se bodo pogovorili o težavah. Dogovorili so se za nakup novega programa za rezervacije
sobodajalcev. Pristopili so že k prenovi določenih aktov LTO. V pripravi je tudi nov statut LTO.
LTO si želi boljše lokacije.
Andrej Žemva: V poročilu je pogrešal zadovoljstvo turističnih subjektov. Pogreša oceno dela
podjetja HIT. Pridobili niso niti statističnih podatkov. Opozoril je problem dovoza do kmetije
Kvadnik, ki uporablja del kolesarske poti. Problem je tudi v Gozdu Martuljku. Opozoril je na
nevarnost drugega Martuljškega slapa. Na tej poti ni nobenega znaka, da je pot nevarna. Predlagal
je, da pot zaradi varnosti zaprejo.
Mirjam Žerjav: Nočitve uspevajo realizirati podobno kot v letu 2007. Sobodajalci so imeli dobro
zasedenost v poletni sezoni. Izvedli bodo tudi anketo s sobodajalci. Vsi statistično podatki so javni
in so dostopni na internetni strani statističnega urada. Lastnik in upravljavec kolesarske poti je
DRSC. LTO opozarja na stanje na kolesarski poti. Tudi v Italiji del kolesarskih poti uporabljajo
domačini za dostop. Postavili bodo tablo za pot k drugemu Martuljškemu slapu. V naslednjem letu
bodo pri drugem slapu postavili dober most, za katerega je potrebno s pomočjo helikopterja
pripeljati material. Vzdržujejo tudi ostale sprehajalne poti.
Župan Jure Žerjav: Bil je mnenja, da ni problem dostopa na kolesarske poti, bolj je problem
strpnosti na kolesarski poti.
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Robert Plavčak: Vprašal se je, na kateri osnovi so dosegli nočitve. Dosegli so jih na osnovi poceni
akcij. Predstavil je eno od akcij. Takšne akcije ocenjuje za katastrofo, saj si slabih gostov ne
zaslužijo. Zaradi takšnih akcij ostajajo sobodajalcem prazne postelje.
Mirjam Žerjav: V politiko cen hotelirjev se LTO ne more vmešavati.
Božidar Tarman: Zanimalo ga je, kako je s tekaškimi progami? Na nekaterih delih so tekaške proge
okrnjene. Prav tako ga je zanimalo, kako je z mostom v Ratečah in tekaškim krogom pod hotelom
Kompas. Ali kdo razmišlja, da bi tekaški krog pod Kompasom umetno zasnežili?
Mirjam Žerjav: Pojasnila je, da je LTO samo skrbnik tekaških poti. LTO skrbi, da so poti dobro
urejene. Želeli bi si, da bi bilo čim več poti. V lanskem letu so pripravili umetni sneg za tekaški
krog pri Kompasu, vendar zaradi dežja sneg ni dolgo zdržal.
Župan Jure Žerjav: Most v Ratečah ni bil realiziran zaradi nesoglasja lastnika zemljišča. Izrazil je
upanje, da bodo uspeli zagotoviti umeten snega za krog pri Kompasu.
Miro Eržen: Kot predsednik sveta zavoda LTO je bil zadovoljen z razvojem LTO-ja. Iz razprave na
poročilo je razbral, da bi morali posvetiti posebno sejo Občinskega sveta na to temo, saj je bil
mnenja, da imajo svetniki veliko zamisli. Dogovoriti bi se morali za kriterije za ocenjevanje LTOja. Moti ga tudi nedelo strokovnega sveta LTO. Kranjskogorski turizem je razcepljen na več vej.
LTO je še pred pripravo občinskega proračuna za leto 2009 pripravil program za leto 2009.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 19/11: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Poročilu o delu LTO –
Zavoda za turizem občine Kranjska Gora za obdobje januar – junij 2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Mirjam Žerjav je predstavila program dela LTO za leto 2009.
V razpravi so sodelovali:
Bogomir Košir: Glede nočitev je bil mnenja, da je edino merilo pobrana turistična taksa. Opozoril
je, da se skrajšuje delo TIC-a. Vprašal se je, če je finančni načrt realen? Ugotavlja, da so skoraj vse
prireditve v Kranjski Gori. V Mojstrani so pridobili tekmovanje svetovni pokal v lednem plezanju.
Za to prireditev ni razumevanja ne na občini ne na LTO-ju.
Mirjam Žerjav: Urnik TIC-a je enak, kot se izvaja v letošnjem letu. Glede na pobudo bodo v
poletnih mesecih podaljšali obratovanje. Glede števila nočitev je pojasnila, da je to uradni podatek
Statističnega urada, ki je javno dostopen. Objavili bodo javni razpis za sofinanciranje prireditev.
Nekaj prireditev se financira iz občinskega proračuna. Glede lednega plezanja je pojasnila, da bodo
z veseljem sodelovali.
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Robert Plavčak: Program dela LTO je ambiciozen. Nikjer ni zasledil udeležbe na domačih trgih.
Zanimalo ga je, kako je s TIC-om v Gozdu Martuljku. Vprašal se je, zakaj ne najdejo primeren
prostor za velike prireditve. Razmisliti bi morali o nakupu večjega montažnega šotora. Predlagal je,
da se v program dela vključi predlog, da se LTO zadolži za skrbnika Strategije razvoja turizma
destinacije Kranjska Gora. Organizirati bi morali delavnico v zvezi z strategijo razvoja.
Mirjam Žerjav: Bila je mnenja, da finančni plan ni preveč ambiciozen. Pojasnila je, da se
udeležujejo domačih sejmov. TIC v Gozdu Martuljku je pod okriljem TD Gozd Martuljek. Sprejeli
so pobudo, da se organizira okrogla miza glede strategije razvoja turizma. LTO nima lastnih
sredstev za nakup večjega prireditvenega šotora.
Blaž Knific: Zanimalo ga je, če bo TIC v Mojstrani deloval vsak dan v tednu.
Mirjam Žerjav: Bila je mnenja, da mora TIC v Mojstrani zaživeti.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da pobrana turistična taksa ni vedno merilo nočitev.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 19/12: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Programu dela LTO –
Zavoda a turizem občine Kranjska Gora za leto 2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil Pravilnik o prodaji, oddaji v najem, oddaji za gradnjo in menjavi
nepremičnin v lasti Občine Kranjska Gora – prenehanje veljavnosti. Zadevo je obravnavala tudi
Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve in se strinjala s predlaganim sklepom. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 19/13: Pravilnik o prodaji, oddaji v najem, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih
zemljišč v lasti Občine Kranjska Gora (UVG, štev. 21/2000) preneha veljati.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.

GLASOVANJE:

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

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je pozval predsednika MVVI Slavka Mikliča, da poda obrazložitev k predlagani
točki.
Slavko Miklič je predstavil delo Komisije za MVVI in predlagane sklepe. Še posebej je predstavil
predlagana sklepa, o katerih bo glasoval tudi občinski svet in se nanašata na Odbora za vzgojo,
izobraževanje in kulturo. Člani sveta so gradivo prejeli naknadno po pošti.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:

SKLEP 19/14: Občinski svet Občine Kranjska Gora razrešuje Cvetko Pavlovčič iz
Odbora za vzgojo, izobraževanje in kulturo.
SKLEP 19/15: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Odbor za vzgojo, izobraževanje
in kulturo imenuje Mirka Rabiča, ki bo postal tudi predsednik Odbora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 12
PROTI – 1

Sklepa sta bila sprejeta.

Ad 10.
19/1 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Kako je z ureditvijo ceste Hrušica – odlagališče Mala Mežakla?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pridobili odgovor.
19/2 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Kako je s podjetjem Karavanška voda?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pridobili odgovor.
19/3 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Kako to, da se je spremenil režim uvoza na bencinski servis v Logu – ni več možno zavijati na
bencinski servis iz smeri Kranjske Gore?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pridobili odgovor.
19/4 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Kdaj bo izpolnjena predvolilna obljuba župana za prostore mladinskega centra?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so se z mladino že pogovarjali. Dobili so tudi predloge za prostore.
Sedaj pričakuje pobude s strani mladine.
19/5 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Ali je občina pripravljena na zimsko sezono z vidika parkirišč?
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bo odgovor pripravil.
19/6 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Ali je občina že pridobila spisek gostišč in gostinskih objektov, ki nimajo oziroma imajo premalo
parkirišč? Koliko je teh lastnikov in od koliko lastnikov dobi občina najemnine za ureditev
parkirišč?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bo odgovor pripravil.
19/7 Jože Zupančič – pobuda – ustno
Predlagal je, da namenijo sredstva za izobešanje zastav ob praznikih. Izobešanja naj bi izvajali
gasilci.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da pripravljajo objemke za nosilce zastav na drogovih javne
razsvetljave. Pobudo bo predal gasilcem.

19/8 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Kdo je dovolil betonsko obzidje ob objektu Diani v križišču ob Leku?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je občina podala prijavo na inšpekcijo. Inšpekcijski ogled je bil že
opravljen.
19/9 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Ali se res že izvaja vpis za dom starostnikov?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se ne izvaja vpis za dom starostnikov.
Župan Jure Žerjav je prebral tudi odgovor sveta zavoda OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora v zvezi z
igrali. Člani sveta so odgovor prejeli pisno pred sejo.
19/10 Vlasta Kotnik – pobuda – ustno
Odstranjen je bil smerokaz za Mojstrano na križišču pri bivši tovarni Lip. Prosila je, če lahko
zaprosijo za postavitev smerokaza.
19/11 Vlasta Kotnik – vprašanje – ustno
Čigava je zemlja v »Fabrki« v Mojstrani, kjer so vrtički? Podobno je tudi »Na prodih« v Mojstrani.
Na tem območju so se vrtičkarji razširili in so že skoraj vikendi.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pripravili odgovor.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da bodo preverili lastništvo zemljišča na tem območju.
19/12 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kako bo občina urejala promet v času zimske turistične sezone?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bo pripravil pisni odgovor.
19/13 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kaj se dogaja s skupno občinsko upravo predvsem na področju redarstva in inšpekcijskih služb?
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Rajko Puš: V postopku izbire vodje službe je bila vložena pritožba. Ko bo pritožba rešena, se bo
zadeva odvijala naprej.
19/14 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Ob novogradnjah po občinskih cestah vozijo težki tovornjaki, ki poškodujejo cesto in jaške.
Zanimalo ga je, kako naj občani ravnajo v teh primerih.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pripravili odgovor.
19/14 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Kdaj se predvideva rušenje kovačnice v Mojstrani?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pripravili odgovor.

Ad 11.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil na prejšnji seji podan sum nezakonitega ravnanja župana s
strani svetnika Andreja Žemve.
Glede razpolaganja s stvarnim premoženjem občine je pojasnil 29. člen Zakona o lokalni
samoupravi, 16., 21. ter 103. člena Statuta Občine Kranjska Gora ter 13. člen Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin. Statut v 30. členu govori, da župan skrbi za izvajanje
splošnih aktov občine. Predlagal bo spremembo 103. člena Statuta.
Glede stanovanjske politike v občini pa je pojasnil, da se ne morejo primerjati z velikimi občinami.
Za izvajanje stanovanjskega programa so namenjena proračunska sredstva. Stanovanjski program
bodo sprejemali skupaj s proračunom. Vsa stanovanja so bila oddana v skladu z določili
Stanovanjskega zakona in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Zobozdravniku
pa je bilo dodeljeno službeno stanovanje za čas koncesije.
Še enkrat je odločno zavrnil sum storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin po 256. Kazenskega
zakonika. V gradivu so bile označene vse spremembe celo z drugo barvo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je objavljen razpis za direktorja JP Komunala Kranjska Gora
d.o.o..
V nedeljo se ob cerkvi v Kranjski Gori odkrivajo kipi treh pomembnih mož naše občine. Pri tem bo
tudi predstavitev nove knjige. Vse je vljudno povabil na navedeni dogodek.
Odprt je tudi razpis za kompostnike.
Seja je bila zaključena ob 23.11 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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