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: 30.09.2009
Z A P I S N I K
27. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 30.09.2009 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Anton Požar, Jože Zupančič, Blaž
Knific, Cvetka Pavlovčič, Vesna Kovačič, Vlasta Kotnik, Robert Plavčak, Andrej Žemva,
Marinka Puc Koplan, Bogomir Košir, dr. Janez Mlinar, Mirko Rabič, Miro Eržen, Gregor
Benedik in Zdenka Kersnik (15 od 16)
Slavko Miklič - odstoten
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Vida Černe.
 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 seji so svetniki prejeli še dodatno gradivo in sicer zapisnik Komisije za MVVI, zapisnik Odbora
za turizem, gospodarstvo in obrt, zapisnik Odbora za komunalo in javno infrastrukturo ter mnenji
KS Kranjska Gora in KS Rute.
Svetniki so najprej obravnavali:
I.
1.

SPREJEM ZAPISNIKOV PREJŠNJIH SEJ:
Obravnava in sprejem zapisnika 26. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo zapisnik 26. seje občinskega sveta.
Ker ni bilo razprave, je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 27/1: Potrdi se zapisnik 26. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

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

DNEVNI RED:
Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2009
Polletno poslovno poročilo LTO
Poroštvo javnemu podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o.
MVVI
Prodaja nepremičnin
Nakup nepremični
Vprašanja in pobude
Informacije

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 podrobno predstavil Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta
2009. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Zanimala ga je realizacija naslednjih postavk: vzdrževanje cest, kolesarske poti,
turistična društva, vzdrževanje zelenic, oporni zidovi, urejanje občinskih zemljišč, otroška igrišča,
prostorska strategija občine, vodovodno omrežje, planinski muzej v Mojstrani, investicija vrtec
Mojstrana. Predlagal je popravek sklepa in sicer, da bi sprejeli dva sklepa. V prvem bi se seznanili s
poročilom, v drugem pa bi se seznanili s prerazporeditvami.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so nekatere postavke že realizirane, zahtevki pa so bili poslani v
izplačilo po polletju in jih to poročilo še ne vsebuje.
Jože Zupančič: Zadovoljen je bil z realizacijo projektov. Predlagal je, da bi v bodoče obravnavali 9
mesečno realizacijo.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je pripravo razpisov.
Marinka Puc Koplan: Izrazila je skrb nad prihodkovno platjo proračuna. Zanimalo jo je, kako je s
prihodki od najemnin za Malo Mežaklo in kako je z izdatki pri vzdrževanju objektov?
Župan Jure Žerjav: Pojasni je odlaganje odpadkov z območja Škofje Loke in Kranja. Največji
izdatki pri vzdrževanju objektov so nastali pri zimski službi.
Mirko Rabič: Zanimalo ga je, kako ocenjujejo manjko pri prihodkih.
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da ocenjuje približno 300.000 € manj prihodkov, kot so predvidevali.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 27/2: Občinski svet se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje 1.1.
do 30.6.2009.
SKLEP 27/2: Občinski svet se je seznanil s poročilom o prerazporeditve proračunskih
sredstev v prvem polletju leta 2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklepa sta bila sprejeta.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil Polletno poslovno poročilo LTO. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem na sejo.
Podrobnejšo obrazložitev je s pomočjo projekcije podala direktorica LTO Mirjam Žerjav.
V razpravi so sodelovali:
Mirko Rabič: Izrazil je zadovoljstvo nad delom LTO. Zanimalo ga je, kako je s pridobivanjem
sredstev s strani gospodarstva, ter kako je s TIC-om v Mojstrani?
Mirjam Žerjav: Pojasnila je, da so k podpisu pogodbe pristopili vsi veliki subjekti, ki so že vsa
pretekla leta sofinancirali promocijo. S spremembo zakonodaje pa poslovni subjekti niso več
obvezni sodelovati pri teh zadevah. TIC v Mojstrani so v letošnjem letu na področju informacijske
dejavnosti prevzeli na LTO. V Mojstrani je bil TIC preko sezone odprt 8 ur na dan.
Vesna Kovačič: Zanimalo jo je, kako je z nižjimi prihodki na področju prodaje trgovskih
proizvodov? Bila je mnenja, da bi neizterljive terjatve odpisali.
Mirjam Žerjav: Pojasnila je, da je svet zavoda sprejel sklep, da se te terjatve odpišejo. V lanskem
letu so pričeli razvijati svoje artikle za prodajo. V TIC-u v Kranjski Gori je prodajo težko izvajati
saj prostor prodaje ni dobro viden in prihaja do kraj.
Andrej Žemva: Izrazil je zadovoljstvo, da se je v letošnjem letu več naredilo na pohodnih poteh.
Zanimalo pa ga je, kako je z upravljanjem poti k drugemu Martuljškemu slapu? Vprašal se je, kako
naj turisti, ki niso sposobni hoditi 8 km pridejo v Tamar? Izpostavil je težki dostop do Zelencev v
zimskem času ter problem dostopa na območje Male Pišnice. Predlagal je, da bi moral Pravilnik o
notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest pregledati pristojna občinska komisija.
Župan Jure Žerjav: Glede poti k drugemu Martuljškemu slapu je pojasnil, da je upravljanje poti pred
leti prešlo iz PD Gozd Martuljek na TD Kranjska Gora. Upravljanje planinskih poti določa zakon.
Režim obiskovanja doline Tamar bo moral določiti občinski svet. Zavod za varstvo narave se je
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postavil na stališče, da je prav, da narava pozimi na območju Zelencev počiva. Bil je mnenja, da
bodo težko prepričali naravovarstvenike, da bi za turiste odprli območje Male Pišnice. Zaradi
prekomernega obiska bi lahko prišlo do poškodb na starem macesnu.
Mirjam Žerjav: Pojasnila je, kako je z zakonom določeno, kdo je upravljavec planinskih poti. Glede
Male Pišnice je pojasnila, da je to v ožjem območju TNP. Vodenje v to območje organizira samo
TNP. Tudi Tamar je v ožjem območju TNP-ja. Pri Zelencih LTO skrbi za poti okoli Zelencev.
Pravilnik o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest je pregledala neodvisna zunanja
pravna služba.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, zakaj na tržnicah ni prisotnega več lokalnega prebivalstva? Kdo
pregleduje izvajanje razvojnega programa ter kako so reševali odsotnost delavcev? Pri aktih je podal
pripombo, da je potrebno v prehodnih določbah napisati, da akti pričnejo veljati, ko občinski svet
izda soglasje. Zanimalo ga je, zakaj se je strokovni svet LTO sestal samo dvakrat?
Mirjam Žerjav: Stojnice so za lokalne ponudnike brezplačne. Lokalni ponudniki prodajo svojo
ponudbo doma. Tudi na LTO bi si želeli več domačih ponudnikov. Svet zavoda je imenoval
komisijo za določitev meril za delovanje LTO-ja in bo pregledala tudi razvojni program turizma.
Ena delavka je odšla na porodniški dopust, zato so za določen čas zaposlili novo delavko. Strokovni
svet je posvetovali organ, ki naj bi pomagal delu LTO-ja.
Bogomir Košir: Bil je mnenja, da je gradnja v kraju postavljena pred turizem. Obiskovanje sejmov
pa je zabava za nekatere. Vprašal se je, zakaj bi plačevali promocijo, ko se v sezoni gradi. V
poročilu so nočitve navedene samo do junija. V poročilih ni bilo omenjenih problematik Jasne in
vrha Vitranca. Bil je mnenja, da ljudje prispevkov LTO-ju ne plačujejo zaradi nelojalne
konkurence. Izrazil je tudi razočaranje nad občinskim svetom, ko so sprejemali 6. spremembe PUPa. Ni se strinjal z višino plače direktorice LTO-ja. Poročil ne bo mogel podpreti, saj ne obravnava
prave problematike.
Mirjam Žerjav: Pojasnila je, da je plačo direktorja LTO-ja določilo Ministrstvo za gospodarstvo.
Predstavila je delo na sejmih. LTO ni zadolžen za gradnjo. Za mesec junij je bila ob pripravi gradiva
narejena ocena. Bila je mnenja, da se zaveda problematike Jasne in vrha Vitranca, vendar so stvari v
privatni lasti.
Miro Eržen: Kot predsednik Sveta zavoda je bil mnenja, da so njihova konkurenca ostale turistične
destinacije in ne potrebujejo še sporov znotraj destinacije Kranjska Gora. Tudi njega je zmotilo, da
bi moral strokovni svet bolje delovati. V lanskem letu je LTO organiziral okroglo mizo o turizmu,
ki pa je bila zelo slabo obiskana. V letošnjem letu naj bi organizirali nek forum, na katerem bodo
razpravljali o problemih, ki so bili tudi na seji izpostavljeni. Bil je mnenja, da so planinske poti del
turistične infrastrukture.
Jože Zupančič: Izrazil je zadovoljstvo, da so LTO ustanovili. Bil je mnenja, da turizem brez LTO-ja
ne bi deloval tako kot danes. LTO-ju bi morali pomagati in stopiti skupaj. V destinacijo bi morali
pripeljati konkurenco. Izpostavil je tudi problematiko avtodomov. Predlagal je, da bi na vsa
občinska parkirišča postavili višinske ovire.
Marinka Puc Koplan: Koliko storitev LTO opravi za Dovje in Mojstrano glede na to, da polovica
prebivalcev občine prihaja iz Dovja in Mojstrane?
Mirjam Žerjav: Pojasnila je postopek reklamiranja. V reklamo so vključeni vsi kraji v občini.
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Cvetka Pavlovčič: Pohvalila je delo LTO-ja in se jim zahvalila za aktivnosti v letošnjem polletju.
Zanimalo jo je, kako bo s projektom ureditve poti k prvemu Martuljškemu slapu?
Mirjam Žerjav: Projekt poti je občina prijavila na evropski razpis. Sedaj so v fazi pridobivanja
gradbenega dovoljenja.
Po koncu razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 27/4: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Polletnemu poročilu o delu
LTO – Zavoda za turizem občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 27/5: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Pravilniku o notranji
organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest in Pravilniku o delovnem času LTO – Zavoda za
turizem občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poroštvo javnemu podjetju Komunala Kranjska Gora. Kupili
naj bi novi vozili. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Henrika Zupan: Znesek kredita za nakup vozila je informativen. Točna višina bo znana po
zaključku javnega razpisa.
Vlasta Kotnik: V imenu Odbora za komunalo in javno infrastrukturo je pojasnila, da so zadevo
obravnavali in soglasno potrdili predlagana sklepa.
Jože Zupančič: Podprl je predlog za odobritev poroštva.
Marinka Puc Koplan: Zanimalo jo je, za kakšno vrsto poroštev gre? Predlagal je, da bi šlo za
subsidiarno poroštvo ter da bi se svetniki pred odobritvijo kredita seznanili s pogoji za odobritev.
Zakaj se niso odločili za leasing?
Henrika Zupan: Pojasnila je, da se bodo po pregledu vseh ponudb odločili na kakšen način bodo
kupovali vozilo.
Robert Plavčak: Podprl je predlagano zadevo.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjava dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 27/6: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje javnemu podjetju Komunala
Kranjska Gora d.o.o. za najem kredita v skupni višini do 173.000,00 €, za nakup
samonakladalnega in malega vozila za odvoz komunalnih odpadkov.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 27/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje poroštvo javnemu podjetju
Komunala Kranjska Gora za najem kredita v skupni višini do 173.000,00 €, za nakup
samonakladalnega in malega vozila za odvoz komunalnih odpadkov.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Komisija za MVVI.
Podrobnejšo predstavitev o imenovanju Sveta zavetišča za zapuščene živali je podal podpredsednik
Komisije za MVVI Andrej Žemva.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 27/8:
1. Občinski svet Občine Kranjska Gora potrjuje listo kandidatov Sveta zavetišča za
območje štirinajstih gorenjskih občina v naslednji sestavi:
- Boštjan Omerzel, vodja Službe občinskega redarstva, rojen 12.04.1973, stanujoč v
Javorniškem Rovtu 29e, po izobrazbi diplomirani upravni organizator, kot
predstavnik občin na območju upravne enote Jesenice.
- Drago Goričan, direktor občinske uprave Občine Naklo, rojen 08.12.1961, stanuje
Stara cesta 27, 4202 Naklo in je po izobrazbi diplomirani upravni organizator, ki je
predlagan tudi za predsednika sveta zavoda, kot predstavnik občin na območju
upravne enote Kranj.
- Milan Pohar, član občinske uprave Občine Radovljica, rojen 25.03.1949, stanuje
Brezje 24, 4243 Brezje, po izobrazbi je diplomirani inženir lesarstva, kot predstavnik
občin na območju upravne enote Radovljica.
- Željko Babič, član občinske uprave občine Tržič, rojen 05.10.1979, stanuje Jelendol 3,
4290 Tržič in ima 7. stopnjo izobrazbe, kot predstavnik občin na območju upravne
enote Tržič.
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-

Alenka Kos, predstavnica Društva za zaščito živali Jesenice, rojena 04.04.1981, stanuje
Smokuč 17c, 4274 Žirovnica, po izobrazbi je poslovni tehnik.
Branko Pirc, imetnik zavetišča za zapuščene živali, rojen 10.09.1957, stanuje Blejska
Dobrava 160, 4273 Blejska Dobrava, po izobrazbi je metalurški laborant.
Rudi Bernik, dr.vet.med., predstavnik Veterinarske uprave RS, rojen 30.09.1966,
stanujoč na naslovu Topolje 5, 4227 Selca, po izobrazbi je doktor veterinarske
medicine.

2. Mandat sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil prodajo nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 27/9: o ukinitvi javnega dobra
I.
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini parc. št. 2039/6, pot 24 m2, ki je vpisana pri
vl. št. 1574 k.o. Dovje kot javno dobro.
II.
Nepremičnina s parc. št. 2039/6, pot 24 m2, se odpiše iz vl. št. 1574 – javno dobro k.o. Dovje
in se vpiše v vložek iste k.o., pri katerem je že vknjižena lastninska pravica na ime: Občina
Kranjska Gora, Kolodvorska ulica1b, Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v
zemljiško knjigo Okrajnega sodišča na Jesenicah.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 27/10: Sprejme se predlagani posamični program prodaje nepremičnin:
- parc. št. 2039/6 k.o. Dovje,
- parc. št. 1375/133 k.o. Dovje in
- parc. št. 2060/19 k.o. Dovje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 27/11: Pri prodaji navedenih nepremičnin kupci plačajo stroške davka na promet
nepremičnin, občina pa stroške overitve podpisa zakonitega pooblaščenca prodajalca.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil nakup nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 27/12: Sprejme se predlagani posamični program pridobitve nepremičnin:
- parc. št. 426/1 k.o. Kranjska Gora,
- parc. št. 174/123 in 174/124, obe k.o. Gozd.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 27/13: Vse stroške v zvezi s prodajno pogodbo poravna Občina Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
27/1 Vlasta Kotnik – pobuda – ustno
Izpostavila je problematiko urejanja vodotokov in hudournika. Zadevo so obravnavali tudi na
odboru. Podala je pobudo, da bi občina pozvala pristojno ministrstvo, da bi pričeli urejati to
problematiko.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da bo pripravil odgovor. Za pomoč ob zadnjem neurju se je za
posredovanje zahvalil gasilcem in vsem zasebnikom, ki so se odzvali na klic. Na problematiko pa
ves čas opozarjajo pristojne službe.
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Jože Zupančič: Vse hudournike ob glavni cesti, ki so ob zadnjem neurju poplavljali ima poslikane.
27/2 Miro Eržen – vprašanje – ustno
Na oglasni deski stavbe KS Dovje Mojstrana je objavljen termin dela zdravnika. Objavljenih je 9
datumov. Zdravnik pa je bil v ambulanti prisoten samo 3-krat. Zanimalo ga je, kako je sedaj z
zdravstveno oskrbo v Mojstrani?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da so imeli že sestanek z direktorjem Osnovnega zdravstva
Gorenjske in direktorjem ZD Jesenice. Interes vseh je, da bi pridobili še tretjega zdravnika.
27/3 Gregor Benedik – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je s črno hišo v Podkorenu? Občani ugotavljajo, da se gradnja nadaljuje.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je prišlo do zasipanja terena. Ker je šlo za poseg na delu
občinskega zemljišča so z občinsko redarsko službo takoj ukrepali. Vzpostavil pa so mejnike.
27/4 Gregor Benedik – vprašanje – ustno
Kako je s spremembo zakonodaje pri dimnikarski službi?
Župan Jure Žerjav: O tej problematiki so že govorili tudi z ministrom. To vprašanje bo še enkrat
sprožil na koordinaciji županov.
27/5 Bogomir Košir – pobuda – ustno
Glede na odgovor direktorice Gorenjskega glasa v katerem je bila omenjena Alenka Peternel je
predlagal, da se Alenki Peternel da besedo, da pojasni zadevo.
PREDLOG: 5 minut je na voljo Alenka Peternel, da predstavi svoja stališča.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 1

Predlog je bil sprejet.
Alenka Peternel je bila mnenja, da je odgovor vseboval laži o njej. Slike, ki so jih dobili o odgovoru
pa niso bile namenjene javni objavi.
27/6 Bogomir Košir – pobuda – ustno
Opozoril je na problematiko vodotokov. Predvsem je izpostavil problem v Jasni. Pristojnim
službam bi morali poslati resen poziv.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je bil ob zadnjem neurju nanešenega veliko novega peska.
27/7 Bogomir Košir – vprašanje – ustno
Predstavil je problem odškodnine v zadevi Hajneman. Predstavil je dopis občine v katerem je bilo
zapisano, da je občina v zameno za prekop zemljišča pripravljena, kot odškodnino za prekop izročiti
del občinskega zemljišča. Zadeva je bila izpeljana v letu 2001. Prekop je bil izvršen, občina pa do
danes še ni prenesla del obljubljenega zemljišča. Zanimalo ga je, kako bo to krivico odpravil?

9

Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je občina v letu 2001 res poslala takšen dopis. Gospe je sedaj
predlagal odškodnino za prekop. Tudi če bi občinski svet sprejel sklep o takšnem prenosu zemljišča
bi moral, kot župan tak sklep zadržati in sprožiti postopke za ugotavljanje zakonitosti takšnega
sklepa.
27/8 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z gradnjo ceste v Gozdu Martuljku ob koncu tlačnega voda kanalizacije
proti Špiku?
Župan Jure Žerjav: Zadevo bodo preverili.
27/9 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Ob Savi kjer se konča tlačni vod kanalizacije je postala deponija lesa, ki kazi izgled.
27/10 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je s ceno zemljišča pri odkupih zemljišč za pločnike v Gozdu Martuljku?
Župan Jure Žerjav: Predstavil je odkupe zemljišč. S strani Direkcije za ceste je bila pripravljena
cenitev. Izrazil je željo, da bi rešili problematiko pločnikov. Je pa razlika v ceni kmetijskega
zemljišča in stavbnega zemljišča.
27/11 Jože Zupančič – pobuda – ustno
Ponovno je podal pobudo, da se izvrši sklep občinskega sveta, da se zapre staro pokopališče v
Kranjski Gori. Stanje kakšno je sedaj ni v ponos kraju.
27/12 Vesna Kovačič – vprašanje – ustno
Zanimalo jo je, kako je s pridobivanjem zemljišča za otroško igrišče na Dovjem?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da bo igrišče na Dovjem v predlogu proračuna za leto 2010.
27/13 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z odgovori na vprašanja iz prejšnjih sej?
Župan Jure Žerjav: Pripravili bodo odgovore.
27/14 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kdaj bodo obravnavali poročilo o delu Sveta glasila Zgornjesavc?
27/15 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kako je z občinskim prostorskim načrtom?
Župan Jure Žerjav: Še vedno čakajo na smernice s strani ministrstva.
27/16 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kako je s konkurenčno klavzulo s podjetjem Urbi d.o.o.?
Župan Jure Žerjav: Konkurenčna klavzula s tem podjetjem ni bila podpisana.
27/17 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako bo s sanacijo mostu z zgornjem delu Gozda Martuljka?
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Župan Jure Žerjav: Most je bil poškodovan in ga bo po vsej verjetnosti potrebno odstraniti, saj
prestavlja nevarnost, da bi se ob visokih vodah porušil. Pripraviti bo potrebno projekt za postavitev
novega mostu. S predstavniki ARSO-ta so si ogledali več problematičnih mest v občini.
27/18 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je kako je z oceno ogroženosti? Pojasnil je, da so se na seji KS Rute odločili, da bodo
skupaj z društvi organizirali čistilno akcijo ob Savi.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so leta 2004 pripravili oceno ogroženosti za vodotoke.
27/19 Janez Mlinar – vprašanje – ustno
Že dve leti opozarjajo na nevarnost suhih vej na lipi v Kranjski Gori. Zanimalo ga je, kako je s to
zadevo? Ob zadnjem neurju je iz lipe padla velika suha veja.
Župan Jure Žerjav: Naročili so pregled lip in na JP Komunala imajo oceno, kako je s to lipo. Zadevo
bodo preverili.
27/20 Janez Mlinar – pobuda – ustno
Podal je pobudo, da bi za novo leto malo lepše uredili novoletno okrasitev.
27/21 Janez Mlinar – vprašanje – ustno
Kako je z odlokom s katerim bi uredili manjša občinska zemljišča?
27/22 Janez Mlinar – pobuda – ustno
Podprl je pobudo, da bi obravnavali poročilo o svetu glasila. Bil je mnenja, da bi moralo biti glasilo
bolj kvalitetno.
27/23 Mirko Rabič – pobuda – ustno
Ob zadnjem neurju se je Sava v Mojstrani čisto približala lokaciji, kje je vkopan optični kabel.
Predlagal je, da bi si zadevo ogledali.
27/24 Blaž Knific – informacije
S pomočjo projekcije predstavil odlagališče za odpadke v Celju. Prav tako je s pomočjo projekcije
predstavil podiranje objekta »Kovačnice« v Mojstrani. Zahvalil se je tudi JP Komunali za nakup
novega vozila za delavca komunale v KS Dovje Mojstrana. S tem bosta delavca bolj mobilna pri
opravljanju svojega dela. Glede regionalne ceste mimo Hrušice, ki je v zelo slabem stanju je
pojasnil, da si bodo z Direkcije za cesto zadevo ogledali in poizkušali najti rešitev. Za izvedbo
projekta umirjanje prometa so izbrali izvajalca, ki bo projekt pripravil. Na seji občinskega sveta, ko
so obravnavali problematiko gradnje v Jasni in Podkorenu so se dogovorili za ustanovitev skupine,
ki bo pregledal obe gradnje. Skupina se je sestala in na občini pregledala vso razpoložljivo
dokumentacijo. Ugotovili so, da je občina in pooblaščena odvetniška družba ustrezno izvedla vse
postopke, ki jih dopušča zakon.
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Ad 8.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je vozilo, ki ga je kupila JP Komunala namenjena delu komunale
po vsej občini in ne samo v določeni krajevni skupnosti. Glede državne ceste so imeli na občini
sestanke z direktorjem Direkcije RS za ceste. Obljubil je sanacijo ceste, kjer je spodaj žlindra.
Dogovorila sta se, da bi pripravili projekt za ureditev celotne regionalne ceste. Direkcija za ceste pa
občini ponuja del objekta na Korenskem sedlu. Investicije na občinskih cesta pa izvajajo.
Seja je bila zaključena ob 21.22 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

