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: 26.05.2010
Z A P I S N I K

32. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 26.05.2010 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, Mirjam Žerjav,
Marinka Puc Koplan, Slavko Miklič, Mirko Rabič, Miro Eržen, Gregor Benedik in Zdenka
Kersnik (14 od 16)
dr. Janez Mlinar, Bogomir Košir - odstotna
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Mojca Prešeren, Hernika Zupan, Marjana Ahačič.
 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 19. seje Komisije za MVVI
• Zapisnik 18. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo
• Zapisnik 17. seje Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt
• Sklep KS Dovje Mojstrana
• Sklep KS Kranjska Gora

Svetniki so najprej obravnavali:
I.
1.

SPREJEM ZAPISNIKOV PREJŠNJIH SEJ:
Obravnava in sprejem zapisnika 31. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo zapisnik 31. seje občinskega sveta.
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V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčka: V točki 12 je njegov priimek napačno zapisan. Zanimalo ga je, kako je z
odgovorom glede plač v JP Komunala?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je bila direktorica JP Komunala na bolniški in bo odgovor
pripravila do naslednje seje. Popravili pa bodo priimek.
Po razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 32/1: Potrdi se zapisnik 32. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

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

DNEVNI RED:

1.
2.
3.

Potrditev mandata občinskega svetnika
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s pitno vodo za leto 2010
Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2010
– skrajšani postopek
4. Predlog sprememb in dopolnitev statuta Občine Kranjska Gora – skrajšani postopek
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki - skrajšani postopek
6. Letno poročilo o izvajanju vsebinske zasnove Zgornjesav`ca za leto 2009
7. Poslovno poročilo LTO-ja za leto 2009
8. Komisija za MVVI
9. Prodaja nepremičnin
10. Nakup nepremičnin
11. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini
Kranjska Gora za lokalne volitve
12. Vprašanja in pobude
13 Informacije

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

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je obrazložil postopek za imenovanje novega člana občinskega sveta, ki ga je
izvedla Občinska volilna komisija Občine Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Pojasnil je, da bo glasoval proti. Bil je mnenja, da ima Mirjam Žerjav že preveč
funkcij. Predlagal je tajno glasovanje.
Miro Eržen: Bil je mnenja, da če je nekdo v občini aktiven se slej kot prej sooči z odločitvami, ki jih
potem sami tudi izvaja.
Mirko Rabič: Bil je mnenja, da je Mirjam Žerjav kandidirala na volitvah je sedaj kot druga iz liste
imenovana za svetnico. To je ugotovila tudi občinska volilna komisija.

Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 32/2: O predlogu sklepa za potrditev mandata občinskega svetnika se glasuje
na tajnem glasovanju.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 4
PROTI – 7

Sklep ni bil sprejet.

SKLEP 32/3: Za svetnico se imenuje kandidatka z liste kandidatov DeSUS – Demokratska
stranka upokojencev Slovenije Mirjam Žerjav, rojeno 04.11.1959, Log 19a, 4280 Kranjska
Gora.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 8
PROTI – 4

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s
pitno vodo za leto 2010.
V razpravi so sodelovali:
Vlasta Kotnik: Pojasnila je delo Odbora za komunalo in javno infrastrukturo. Odbor je podal
pozitivno mnenje k predlaganemu sklepu.
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Marinka Puc Koplan: Zanimalo jo je, kdo so pavšalisti?
Henrika Zupan: Pavšalistov je malo. Pavšal plačujejo samo še na kakšnih starih kmečkih
gospodinjstvih. Vsi večji uporabniki in gospodarske družbe plačujejo na podlagi števcev.
Jože Zupančič: Do tega zapleta je prišlo zaradi zakonodaje, zato mora občina to urediti.
Blaž Knific: Opozoril je, da komunala ne more posredovati spiska pavšalistov zaradi varstva
osebnih podatkov.
Po koncu razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 32/4: Sprejme se Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s
pitno vodo za leto 2010, v predloženem besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine
Kranjska Gora za leto 2010 – skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Vlasta Kotnik: Podprla je spremembe in dopolnitve odloka. Predstavila je delo Odbora za komunalo
in javno infrastrukturo. Odbor se je strinjal s spremembo in dopolnitvijo odloka.
Jože Zupančič: Zanimalo ga je, kako je z ureditvijo podstrešja na Savski 1 v Mojstrani?
Župan Jure Žerjav: Sredstva za ureditev podstrešja so planirali na podlagi predračuna.
Blaž Knific: Pojasnil je, da ne bo podprl sprememb in dopolnitev odloka. Razlog pa je v tem, da
niso bili upoštevani njegovi predlogi, ki so se na nanašali na: kompostnike, obnovo požarnega
bazena na Dovjem, ureditev Kurirske poti v Mojstrani, obrez odstranitev in posaditev novih dreves,
elaborat prometne ureditve, razširitev parkirišča pri KS Dovje Mojstrana, parkirišče v Ratečah. Ni
se strinjal z naslednjimi postavkami: ureditev parkirišča pod smučiščem v Kranjski Gori, ureditev
brežine v Gozdu Martuljku, premalo sredstev za otroško igrišče v Mojstrani.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da lahko svetniki do 3 dni pred sejo vložijo amandmaje. Predstavil je
ureditev in zavarovanje brežine Save v Gozdu Martuljku, kjer je potrebno zaščititi kanalizacijski
kolektor. Na igrišču v Mojstrani bodo postavili ograjo.
Miro Eržen: Predlagal je, da bi pripravil nov projekt za brv v Mojstrani pri Slovenskem planinskem
muzeju.
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Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da sredstev v sedanjem proračunu za ta namen ni. Bodo pa pridobil
predračun, da bodo vedeli, koliko sredstev bodo potrebovali.
Robert Plavčak: Bil je mnenja, da se predlogi opozicije ne upoštevajo. Pri proračunu manjkajo
DIIP-i. Nikjer ni opazil sredstev za parkirišče. Več sredstev bi bilo potrebno nameniti tudi za
gasilce. Opozoril je na vzdrževanje občinskih cest. Zakaj se ni pristopilo k izgradnji sekundarnega
kanalizacijskega voda v Jezercih in Gobeli v Gozdu Martuljku. Investicije v vodovodni sistem ne
funkcionirajo kot bi bilo potrebno. Izrazil je dvom, ali podpreti proračun ali ne.
Župan Jure Žerjav: Prihodki kljub gospodarski krizi ne padajo. Obrazložil je vračilo komunalnega
prispevka podjetju Hit Alpinea za gradnjo apartmajskega naselja v Gozdu Martuljku. Za potrebe
gasilcev so v preteklih letih namenili kar precej sredstev. Pojasnil je sanacijo Borovške ceste.
Vodohran železnice in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Za vodohran pri Skavarju pa je izrazil
upanje, da bo pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Marinka Puc Koplan: Pojasnila je, da bo glasovala za spremembe in dopolnitve odloka. Pohvalila
je, da to, da se občina ne zadolžuje.
SKLEP 32/5: Sprejme se Odlok o 1. spremembah odloka o proračunu občine Kranjska Gora
in načrta razvojnih programov za leto 2010.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog sprememb in dopolnitev statuta Občine Kranjska Gora –
skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli naknadno po pošti.
Robert Plavčak: Pojasnil je stališče Komisije za lokalno samoupravo in statutarne zadeve. Predlagal
je, da občinski svet potrdi predlagani sklep.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 32/6: Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora v
besedilu predloga.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu
opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki – skrajšani postopek. Člani
sveta so gradivo prejeli naknadno po pošti.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Pohvalila je ustanovitev novega sistema pobiranja embalaže. Zanimalo jo je, če bo
za mešane odpadke sistem ostal enak. Kako bo s stroški za dodatne odvoz vreče.
Henrika Zupan: Za začetek bodo vreče odvažali na 14 dni. Ekološko vreče v praksi uporabljajo tudi
v državah EU.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da eko otoki ostajajo. Dodatno se bodo odvažale ekološke vreče. Ker
naj bi z zbiranjem embalaže zmanjšali dovoz na odlagališče Mala Mežakla, bodo stroške odvoza
ekološke vreče krili iz teh sredstev.
Vlasta Kotnik: Pojasnila je, da je Odbor za komunalo in javno infrastrukturo predlagani sklep
potrdil.
Marinka Puc Kopan: Zanimalo jo je, kdaj bo prišlo do tehtanja smeti?
Herika Zupan: Pojasnila je, da je sistem tehtanja drag sistem. V Sloveniji še ne tehtajo smeti. Sedaj
v nekaterih občinah samo evidentirajo kolikokrat odvozijo odpadke od posameznikov.
Župan Jure Žerjav: Dilema pri tehtanju je tudi v tem, da je v občini veliko počitniških stanovanj.
Gregor Benedik: Zanimalo ga je, kje se bodo puščale vreče ter kje jih bo možno dobiti.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da se bodo vreče puščale bo kontejnerju. Vreče bodo za prvič s
komunale poslali po pošti. Potem jih bo pa možno prevzeti na sedežu JP Komunala.
Robert Plavčak: Strinjal se je z uvedbo ekološke vreče.
Jože Zupančič: Strinjal se je s predlaganim sklepom.
SKLEP 32/7: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu opravljanja
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kranjska Gora –
skrajšani postopek, v predlaganem besedilu.
GLASOVANJE:

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

Ad 6.
Župan je v uvodu predstavil Letno poročilo o izvajanju vsebinske zasnove Zgornjesavca za leto
2009. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.

Mirjam Žerjav: Kot predsednica sveta glasila je predstavila poročilo.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da je uredniška politika za izdajanje glasila dobra.
Miro Eržen: Bil je mnenja, da se nekatere novice pojavljajo v večih časopisih.
Marinak Puc Koplan: Podala je pobudo, da bi imelo občinsko glasilo več strani.
Mirjam Žerjav: Glasilo ima vedno enako strani. Poroča se o dogodkih iz naše doline. Točno je tudi
določeno koliko je lahko komercialnih objav. Gorenjski glas je bil izbran na javnem razpisu. Članki
v glasilu se ne plačujejo.
Marjana Ahačič: Pojasnila je pripravo člankov.
Mirko Rabič: Bil je mnenja, da je glasilo odigralo svojo vlogo.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 32/8: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil z letnim poročilom o
izvajanju vsebinske zasnove Zgornesav`ca za leto 2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil Poslovno poročilo LTO-ja za leto 2009. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Podrobnejšo predstavitev je podala Miram Žerjav.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Bila je mnenja, da so aktivnosti na LTO dobro opisane.
Jože Zupančič: Poročilo je pripravljeno skoraj prepodrobno. Bil je mnenja, da bi morali v poročilo
vključiti tudi področja na katerih niso uspešni. Podal je pobudo, da bi spomladi organizirali
razdelitev cvetja proti plačilu. Bil je mnenja, da bi lahko spet pričeli z ocenjevanjem urejenosti.
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Mirjam Žerjav: Pojasnila je, da če imajo kakšne probleme jih rešujejo sproti. Bila je mnenja, da če
bi razdeljevali cvetje bi bila to nelojalna konkurenca. Ocenjevanje urejenosti pa so v preteklosti
izvajala turistična društva.
Marinka Puc Koplan: Pojasnila je, da je Odbor za turizem, gospodarstvo in obrt zadevo obravnavali
in na poročilo ni imel pripomb.
Miro Eržen: Bil je mnenja, da je LTO naredil korak naprej. Se bodo pa še morali dogovoriti, kako
bodo v bodoče še bolj sodelovali. Turistična društva bi morali vključiti v sodelovanje.
Po koncu razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 32/9: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Poročilu o delu LTO –
Zavoda za turizem občine Kranjska Gora za leto 2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je podal uvodno obrazložitev k Komisiji za MVVI. Člani sveta so gradivo prejeli
naknadno na seji.
Vlasta Kotnik je podala poročilo Komisije za MVVI.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 32/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske
imenuje:
• Emila Tavčarja
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKELP 32/11: Občinski svet v Komisijo za MVVI imenuje:
• Joža Zupančiča
GLASOVANJE:

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

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil prodajo nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo ter dodatno gradivo naknadno po pošti.
V razpravi je sodeloval:
Miro Eržen: Predlagal je, da se upošteva mnenje sveta KS Dovje Mojstrana.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 32/12:
1. Sprejme se predlagani posamični program prodaje nepremičnine:
- parc. št. 891/81, 891/82, 891/83, 891/84, 891/85, 891/86, 891/87, 891/88 in 891/89, vse k.o.
Kranjska Gora;
- parc. št. 2073/38 in 2073/37, obe k.o. Dovje.
2. Pri prodaji navedenih nepremičnin kupci plačajo stroške davka na promet nepremičnin,
občina pa stroške overitve podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na prodajni pogodbi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Blaž Knific: Ker so odbor na to temo ni sestal si je šel sam zadevo ogledati in predlagal, da se sklepi
potrdijo.
SKLEP 32/13: Letni načrt razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine za leto
2010 se dopolni s prodajo nepremičnine:
- parc. št. 476 k.o. Dovje, stavbišče v izmeri 129 m2,
- parc. št. 685/39, gozd v izmeri 82 m2,
- parc. št. 685/41, gozd 19 m2.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 32/14: O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

I.
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini parc. št. 685/39, 685/41 in 685/42, vse
vpisane pri vl. št. 896 k.o. Gozd kot javno dobro.
II.
9

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
III.
Po uveljavitvi sklepa se izda ugotovitvena odločba o odvzemu oziroma o ukinitvi
statusa javnega dobra, ki se po pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču na
Jesenicah, da iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 32/15:
1. Sprejme se predlagani posamični program prodaje nepremičnine:
- parc. št. 476 k.o. Dovje ter parc. št. 685/39 in 685/41, obe k.o. Gozd.
2. Pri prodaji nepremičnine parc. št. 476 k.o. Dovje kupci plačajo stroške davka na promet
nepremičnin, občina pa stroške overitve podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na
prodajni pogodbi, po pogodbi za parc. št. 685/39 in 685/41, obe k.o. Gozd, pa vse stroške
prevzame Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, DRSC Ljubljana.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
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 naslednji:
SKLEP 32/16:
1. Sprejme se predlagani posamični program pridobitve nepremičnine parc. št. 1309/8, v
izmeri 8 m2, k.o. Dovje.
2. Vse stroške v zvezi s prodajno pogodbo poravna Občina Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

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

Ad 11.
Župan Jure Žerjav je predstavil Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje
volilne kampanje v Občini Kranjska Gora za lokalne volitve. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 32/17: Sprejme se Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in

financiranje volilne kampanje v občini Kranjska Gora za lokalne volitve.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 12.
32/1 Cvetka Pavlovčič – pobuda – ustno
Podala je pobudo za boljšo označitev šole v Kranjski Gori. Obiskovalci so jo opozorili, da nikjer ni
v kraju ni usmerjevalnih tabel, kako priti do šole.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pogledali informacijski sistem in talne označbe.
32/2 Marinka Puc Koplan – vprašanje – ustno
Kako je s prodajo Langarjeve vile v Mojstrani?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bila Langarejva vila prodana po metodi, ki je bila sprejeta na
občinskem svetu. Prodana je bila 153.000 EUR. Kupnina je bila že plačana.
32/3 Marinka Puc Koplan – vprašanje – ustno
Kdaj bo zgrajen dom starejših občanov v Kranjski Gori?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bila za dom izdano gradbeno dovoljenje. Koncesionar se sedaj
pogaja s ponudniki gradbenih storitev. V poletnih mesecih naj bi pričeli z gradnjo. Projekt pa naj bi
se zaključil v naslednjem letu.
32/4 Marinka Puc Koplan – vprašanje – ustno
Kakšne so aktivnosti Elektro Gorenjske glede iniciative na Dovjem?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da od decembra, ko je bil zbor krajanov ni bilo s strani Elektra
Gorenjske nobenih aktivnosti.
32/5 Gregor Benedik – vprašanje – ustno
V rebalansu proračuna so se zagotovila dodatna sredstva za skrb za zapuščene živali. Opozoril je, da
se zapuščene mačke pojavile tudi v Podkorenu. Zanimalo ga je, kako bodo te mačke identificirali in
kako jih bodo kastrirali oziroma sterilizirali.
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo zadevo izpeljalo zavetišče Perun. Občani bodo predhodno o
tem obveščeni. Potepuške mačke bodo polovili jih kastrirali in potem ponudili za oddajo ali pa jih
bodo vrnili nazaj v kraj.
32/6 Gregor Benedik – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je s študijo prometne ureditve.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bilo v javni razpravi podanih kar nekaj pripombe. Sedaj
pripravljavec študije pregledujejo pripombe. Predvideva se, da bodo študijo predstavili na naslednji
seji občinskega sveta.
32/7 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kako je s pobudo, da bi se v Gozdu Martuljku postavil bankomat?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo stopili v kontakt s pošto.
32/8 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kaj se dogaja s skupnim podjetjem karavanška voda?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo Henriko Zupan zaprosili za odgovor.
32/9 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Podal je pobudo, da bi se v Gozdu Martuljku odpre pisarna turističnega informativnega centra. To
bi lahko opravljali v prostorih turističnega društva.
Župan Jure Žerjav je bil naklonjen takšni pobudi. O tem bi bilo potrebno opraviti razgovor na LTO
Kranjska Gora.
32/10 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kdaj se bo izvedla anketa glede razvojnega programa?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bila anketa že izvedena. Rezultatov anketa pa še nimajo.
Rajko Puš je pojasnil, da je potrebno rezultate ankete analizirati.
32/11 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, če lahko vplivajo na popravilo ceste od Jesenic proti Kranjski Gori?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo na cesto nasuli 15cm peska, dodali bodo cement ter nato vse
skupaj zmešali. Na to podlago pa bo prišel nov asfalt. Do kam bodo z obnovo prišli pa ni imel
informacij.
32/12 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Kar nekaj tabel o imenovanju ulic je bilo odstranjenih. Zanimalo ga je, kdaj jih bodo namestili
nazaj?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bilo nekaj tabel poškodovanih, nekaj pa je bilo ugotovljenih
napak.
32/13 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, če komisija za občinsko strategijo še deluje?
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Podžupan Anton Požar je pojasnil, da je komisija s sprejemom občinske strategije prenehala
delovati.
32/14 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je s kompostarno?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se za kompostarno pridobiva gradbeno dovoljenje.
32/15 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, če bo še v tem mandatu sprejet odlok za obvezno priključitev objektov na
kanalizacijski kolektor?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je prišlo na odvajanju in čiščenju odpadnih voda do velikih
sprememb zato bo potrebno odlok napisati na novo. Zaradi zahtevnosti odlok ne bo sprejet v tem
mandatu.
32/16 Blaž Knific – pobuda – ustno
Že večkrat je opozoril na ureditev signalizacije na parkirišču pred občino in zdravstvenim domom.
Zadeva še ni urejena.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je signalizacija naročena ter izrazil upaje, da bo čim prej
postavljena.
32/17 Blaž Knific – pobuda – ustno
Podal pobudo, da bi se prepovedal promet za tovorna vozila po Dolški gobeli. Po tej cesti namreč
vozijo avtobusi in tovorni promet. Po tej cesti poteka tudi šolska pot.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so si predstavniki direkcije za ceste zadevo ogledali. Ko bo dobil
poročilo bo s tem seznanil svetnike.
32/18 Blaž Knific – informacija – ustno
V mesecu maju so potekali dnevi občinskih cest. Predstavili so tudi najlepšo in najboljšo kolesarsko
stezo in to je bila kolesarska steza Mojstrana – Rateče.

Ad 13.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo 27.6.2010 na Trbižu v Italiji shod kolesarjev. Odprli bodo
kolesarsko povezavo od Beljaka do Trbiža in od Mojstrane do Trbiža. Izrazil je upanje, da bo do
takrat že asfaltirana povezava mimo Rateč.

Seja je bila zaključena ob 20.06 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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