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: 22.09.2011
Z A P I S N I K

9. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 21.09.2011 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, Vesna Kovačič, dr. Janez Mlinar, Robert Plavčak, Slavko Mikič, Bogdan Janša,
Robert Kerštajn, Mojca Kelvišar, Janja Dolhar, Matevž Podrekar, Cvetka Pavlovčič, Vlasta
Kotnik, Gregor Benedik in Mirjam Žerjav (16 od 16)
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Saša Smolej.
 PRISOTNI NOVINARJI: ATM TV.
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.
Najprej so obravnavali zapisnik 8. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 8. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo in sprejem zapisnik 8. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: V zapisniku pri sklepu 8/10 je predlagal, da se preveri, če ni bil določen 90 dnevni
rok.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da se bo zadeva preverila.
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Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 9/1: Potrdi se zapisnik 8. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je predstavil dnevni red in sicer:
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

DNEVNI RED:
Komisija za MVVI
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za kanalizacijski kolektor, plinovod
in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč (T1 LN)
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v občini Kranjska Gora – I obravnava
Spremembe in dopolnitve pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke
Moje naravno iz doline
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v letih 2012 – 2014
Končno poročilo o opravljenih nadzorih Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto
2010
Končno poročilo o opravljenem nadzoru – Poslovanje Zavoda za turizem LTO
LTO Zavod za turizem Občine Kranjska Gora – uskladitev aktov
LTO Zavod za turizem Občine Kranjska Gora – polletno poročilo o delu
Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2011
Prodaja nepremičnin
Vprašanja in pobude
Informacije

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

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali gradivo Komisije za MVVI. Člani sveta so
gradivo prejeli na seji.
Slavko Miklič je predstavil zapisnik Komisije za MVVI. Obravnavali so soglasje k imenovanju
direktorja javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske ter opredelitev do predstavnika občine v
svetu javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.
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Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 9/2: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje pozitivno soglasje, da se za direktorja
zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske imenuje Jožeta Veternika, univ. dipl. ekon.,
stanujočega Jenkova 7, 1241 Kamnik za mandatno obdobje 5 let od 01.10.2011 do 30.09.2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za
kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč (T1 LN). Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem.
Boštjan Pristavec je podal podrobnejšo obrazložitev. Opravljena je bila javna razgrnitev in javna
obravnava, kjer pa ni bilo pripomb.
Robert Plavčak je podal poročilo Statutarno pravne komisije. Komisija je predlagala občinskemu
svetu, da odlok sprejme v predlaganem besedilu.
Bogdan Janša je podal poročilo Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Odbor se je strinjal s predlaganim odlokom.
Saša Smolej, kot predstavnica pripravljavca je pojasnila spremembe lokacijskega načrta.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 9/3: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Lokacijskega načrta za
kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč ( T1 LN), v
predloženem besedilu.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora – I obravnava. Člani sveta
so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Rajko Puš je podal podrobnejšo obrazložitev. Sam odlok je pripravljen na podlagi Zakona o
varovanju okolja ter pravilnika. Občina izvaja dejavnost na celotnem območju občine do nadmorske
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višine 1500 metrov. Obseg storitev je opredeljen na dve območji in sicer območje, ki je opremljeno
z javno kanalizacijo in območje, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo. Javno službo izvaja
koncesionar družba WTE razen na območju Belce, kjer to službo izvaja Komunala Kranjska Gora.
Za čiščenje komunalnih odpadnih voda pa je zadolžen režijski obrat občine Kranjska Gora. Storitve
programov se izvaja na podlagi programov, ki so ga dolžni izvajalci javne službe pripraviti enkrat
letno. Opredeljena je tudi priključitev na javno kanalizacijo in pa njena uporaba. Interna kanalizacija
s pripadajočimi objekti in napravami v objektu ali izven njega vključno z revizijskim jaškom pred
hišnim priključkom in hišnim črpališčem last uporabnika. Nazor izvaja občinska inšpekcija.
Določene pa so tudi kazenske določbe.
Robert Plavčak je podal poročilo Statutarno pravne Komisije. Na komisiji so ugotovili, da je odlok
primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlagali pa so tudi, da se globa v odloku s 400 EUR zniža na
250 EUR.
Anton Požar je podal poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Odbor je
ugotovil, da je odlok primeren za nadaljnjo obravnavo.
V razpravi so sodelovali:
Anton Požar: Ni se strinjal s predlogom Statutarno pravne komisije za znižanje kazni.
Bogdan Janša: Glede 24. člena ga je zanimalo, kakšni so odzivni časi za odpravljanje napak?
Rajko Puš: Če se napaka pojavi na črpališču je odzivni čas nemudoma. Druge odzivne čase pa bodo
preverili.
Robert Plavčak: Podprl je sprejem odloka. Stvari za uporabnike se spreminjajo na slabše. V 13.
členu govorijo o obveznosti priključitve na javno kanalizacijo. Opozoril je, da mora imeti
kanalizacija uporabno dovoljenje. Zanimalo ga je, kako je z vlogami oziroma če bodo brezplačne?
V kakšnem odnosu so stvari glede na obveznosti priključevanja na kanalizacijo ter stroškov, ki so v
sorazmerju s plačilom komunalnega prispevka? Kakšen je program ukrepov ob pojavu višje sile?
Kako je z načrtom za ravnanje z blatom – rok za pripravo načrta? Zanimalo ga je, kdo plača vodenje
katastra?
Rajko Puš je pojasnil, da so vloge za občane brezplačne. Večina stroškov je zajeta v ceni izvajanja
storitev. Komunalni prispevek je v celoti namenjen izgradnji javne infrastrukture. Načrt ravnanja z
blatom se že izvaja. Kataster je že narejen in ga izvaja izvajalec javne službe.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da ukrepe v primeru višje sile pripravi civilna zaščita.
Gregor Benedik: Podprl je sprejem odloka. Izpostavil pa je problem neurejene že izgrajene
kanalizacije. Bil je mnenja, da težko nekomu rečejo, da se mora priključiti na kanalizacijo, če ta
nekje še vedno teče v reko Savo.
Rajko Puš je pojasnil, da je še nekaj problemov v Kranjski Gori.
Blaž Knific: Podprl je predlagani odlok. Strinjal se je s kazenskimi določbami. Zanimalo ga je, če
predvidevajo posnetek stanja meteornih voda, ki so speljane v kanalizacijo?
Rajko Puš: Za Dovje in Mojstrano je že bil izveden posnetek s kamero. Na določenih območjih je
stanje slabo. Izvajalec javne službe bo moral tudi ukrepati.
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Vesna Kovačič: Bila je mnenja, da so v kazenskih določbah zgrešili fizično osebo oziroma bo
potrebno drugače formulirati člen.
Rajko Puš je pojasnil, da bo zadevo proučil. Pojasnil je še inšpekcijski nadzor nad tem odlokom. V
končni fazi ima inšpektor možnost odrediti priključitev.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 9/4: Sprejme se Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora, v besedilu predloga
za I. OBRAVNAVO in se ga posreduje v 15 dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil Spremembe in dopolnitve pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do
uporabe kolektivne znamke Moje naravno iz doline. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Rajko Puš je podal podrobnejšo obrazložitev. Po 10 letih morajo obnoviti zaščito znamke. Sedaj
morajo pred prošnjo za podaljšanje spremeniti pravilnik. Spremembe gredo predvsem v smeri
sprememb naslova ter pravilnega zapisa odborov in javnega zavoda. Določeno pa je tudi, da morajo
uporabniki znamke, da v poletni sezoni svoje izdelke tržijo na vsakih 14 dni na trgi pred cerkvijo v
Kranjski Gori. Statutarno pravna komisija je predlagala, da bo prodaja potekala najmanj od 10 do
13 ure. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe pa je predlagal, da LTO zagotovi 3
stojnice.
Robert Plavčak je pojasnil, da so na Statutarno pravni komisiji predlagali popravke, katere je že
predhodno predstavil Rajko Puš.
Anton Požar je pojasnil mnenje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Odbor se je
strinjal s pravilnikom in spremembami, ki jih je predlagala Statutarno pravna komisija.
V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Predlagal je, da bi na eni od naslednjih sej predstavili poročilo o doseženih ciljih
glede blagovne znamke. Zanimalo ga je, kdo so člani ter kakšna je pristojbina za posamezne
zadeve?
Rajko Puš je pojasnil, da je to ukrep občine za spodbujanje uvajanja znamke zato pristojbine ni.
Trenutno imajo 6 ponudnikov in 26 izdelkov. Nalepke in obešanke se financirajo z občinskega
proračuna kot spodbuda gospodarstvu.
Gregor Benedik: Predlagal je, da časa prodaje ne bi omejevali. Ali bodo na teh stojnicah lahko
prodajali samo izdelke z blagovno znamko ali lahko tudi druge izdelke?
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo stojnice za ponudnike blagovne znamke brezplačne. S tem
želijo spodbuditi, da se čim več ljudi ukvarja s takšno dejavnostjo.
Anton Požar: Gre za dopolnilno dejavnost na kmetiji za katete morajo pridobiti certifikate.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 9/5: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve predloga Pravilnika o pogojih
podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke MOJE NARAVNO IZ DOLINE, v
predloženem besedilu s popravkom v 5. členu, kjer se doda beseda najmanj v tretjem
odstavku ter v četrtem odstavku kjer se zapiše, da LTO zagotovi tri stojnice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 9/6: Sprejmejo se uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o pogojih podeljevanja
pravice do uporabe kolektivne znamke MOJE NARAVNO IZ DOLINE, v predloženem
besedilu s popravkom pri številčenju v prvem in drugem členu ter z dopolnitvijo v devetem
členu, kjer se zapiše, da bo prodaja potekala najmanj do 10 do 13 ure ter v tretjem odstavku
kjer se zapiše, da LTO zagotovi tri stojnice za brezplačno uporabo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v letih 2012 – 2014.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Bogdan Janša je predstavil mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Odbor je bil mnenja, da se plan sprejme.
Jože Zupančič je predstavil celoten plan. Izrazil je upanje, da bo plan v celoti realiziran. Prednost pa
bi morali dati makedamskim cestam. Predlagal je, da plan potrdijo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so s predstavniki Direkcije za ceste obravnavali tudi hodnike za
pešce. Dogovor je, da bi v proračun za leto 2012 vnesli tudi predlog za izdelavo projekta za hodnike
na Belci. V kolikor pa bo prišlo do realizacije obnove ceste skozi Gozd Martuljek bo občina
sofinancirala hodnike za pešce. Takrat bo verjetno potrebno popraviti plan.
V razpravi so sodelovali:
Blaž Knific: Izrazil je upanje, da bo program potrjen. Z obnovo cest se bo poskrbelo za varnost in
izgled. Opozoril je na sanacijo Dovške Gobeli z izgradnjo hodnikov. Prosil je delovno komisijo in
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SPV, da si cesto ogleda in poda mnenje. Teh mnenj v gradivu ni zasledil. So pa na KS Dovje
Mojstrana to cesto pozabili vključiti v plan. Pri pregledu gradiva ni zasledil cesto v Srednji Vrh.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so v plan vključili vse ceste, ki so jih predlagali na krajevnih
skupnostih. Za cesto v Srednji Vrh so namenili že veliko sredstev. Je pa v planu sanacija še
zadnjega dela ceste v Srednji Vrh. Izrazil je upanje, da bodo lahko plan izvedli.
Jože Zupančič: Pojasnil je, da je urejanje brežin cest druga postavka. Tako da bodo brežine v
Srednji Vrh urejali.
Robert Plavčak: Ni se mogel strinjati s planom, saj bodo cesto na Gobelo v Gozdu Martuljku urejali
šele v letu 2014. Plani bi morali zastaviti bolj ambiciozno. Pojasnil je, da plana ne bo potrdil.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanja naslednji sklep:
SKLEP 9/7: Sprejme se Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v letih 2012-2014.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 15
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko LTO Zavod za turizem Občine Kranjska Gora – uskladitev
aktov. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vida Černe je podala podrobnejšo obrazložitev. Zaradi sprememb zakonov so pripravili tudi
uskladitev aktov.
Robert Plavčak je predstavil mnenje Statutarno pravne komisije. Komisija, ki je pripravila
spremembo aktov se je zelo potrudila.
V razpravi so sodelovali:
Gregor Benedik: Pozdravil je nov statut. Zanimalo ga je, kako je s sprejemanjem cenika blaga in
storitev ter sprejemanjem splošnih aktov zavoda? V statutu piše, da to delo opravlja direktor
zavoda.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da pristojnosti direktorja niso spreminjali. Direktor pa sprejema
tiste splošne akti, katere zakonodaja to določa.
Mirjam Žerjav: Pojasnila je, da gre za cenik razglednic, spominkov ter objav na spletni strani.
Zaračunavanje tekaških prog bo predmet posebnega odloka.
Janja Dolhar: Pojasnila je, da bodo morali po sprejemu teh aktov opraviti nove volitve. Ustanovili
pa so tudi komisijo, ki bo pripravila nov razpis za imenovanje direktorja. Predlagal je, da se statut
sprejme.
Župan Jure Žerjav je opozoril, da bodo v 13. členu dopolnili šifrant dejavnosti.
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Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanja naslednja sklepa:
SKLEP 9/8: Sprejme se uradno prečiščeno besedilo ustanovitvenega akta – Sklepa o
ustanovitvi LTO Zavoda za turizem občine Kranjska Gora, v predloženem besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 9/9: Občinski svet daje soglasje k Statutu LTO Zavoda za turizem občine Kranjska
Gora, sprejetemu na seji Sveta zavoda dne 24.08.2011 z dodatkom šifre dejavnosti v 13. členu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6. in AD 7.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se je predsednica Nadzornega odbora opravičila ter predlagala, da
sprejmejo predlagana sklepa. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanja naslednja sklepa:
SKLEP 9/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnima poročiloma o
opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2010.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 9/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru nad poslovanjem Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora – LTO.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko LTO Zavod za turizem Občine Kranjska Gora – polletno poročilo o
delu. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Mirjam Žerjav je podala podrobnejšo obrazložitev. Zavod deluje v skladu s planom. Izpostavila je,
da so bili ponosni, da so lahko organizirali prireditev XL party ter svečane slovesnosti ob 50 letnici
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pokala Vitranc. Na pobudo upravnega odbora TD Dovje Mojstrana so izvajanje turistične pisarne v
Mojstrani ponovno vrnili v samo turistično društvo.
V razpravi so sodelovali:
Janez Mlinar: Zanimalo ga je, zakaj se je koncept poletnih prireditev spremenil? Prejšnja leta se je
vsak dan na trgu pred cerkvijo nekaj dogajalo. Sedaj pa je ugotovil, da se je šlo v koncept večjih
prireditev, ki pa jih je manj.
Mirjam Žerjav: Pojasnila je, da nikoli niso bile prireditve skozi cel teden. Koncept so spremenili
zaradi tega, ker so bili stroški previsoki. Vsak večer so imeli strošek približno 500 EUR. Sedaj
delajo več velikih prireditev, na katerih pa je bilo tudi več obiskovalcev. Ocenili so, da je bolje imeti
kvalitetne prireditve.
Janez Mlinar: Bil je menja, da bi morali pripraviti več animacij. Med velikimi prireditvami bi
morali pripraviti več manjših prireditev. Dolgoročno bi morala občina razmišljati o novi lokaciji za
organizacijo prireditev.
Župan Jure Žerjav: Ker so stroški teh prireditev veliki si gostinci ne morejo več privoščiti takšnih
prireditev kot so jih imeli nekoč.
Jože Zupančič: Predlagal je, da bi v poletnih mesecih izdelke z blagovno znamko Moje naravno iz
doline prodajali v popoldanskem času. To bi bila že nekakšna prireditev. Glede na to, da bodo
odprli obeležje kolesarju Juretu Robiču je predlagal, da bi lahko kot prireditev organizirali druženje
kolesarjev.
Robert Plavčak: Strinjal se je s tem, da bi določili prostor za organiziranje prireditev. Predlagal je še
nakup večjega šotora. Zanimalo ga je, če bi lahko v prihodnje dobili tudi zapisnik sveta zavoda?
Gregor Benedik: Predlagal je, da bi več pozornosti namenili motoristom še posebej ob velikih
prireditvah v sosednji Avstriji. Pohvalil je, da se tekaške proge urejajo tudi na Italijanski strani.
Zanimalo ga je, kdo financira tekaško progo na Italijanski strani.
Župan Jure Žerjav se je glede motoristov. Urejanje tekaške proge pa financira LTO. Z Italijansko
stranjo so se dobili že na več sestankih. Italijani predlagajo, da bi tudi v naši občini pričeli z
zaračunavanjem tekaških prog.
Bogdan Janša: Predlagal je bolj hišne animacije. Takšne animacije je videl v tujini.
Vesna Kovačič: Glede sodelovanja na sejmih jo je zanimalo, kakšno je zanimanje za našo
destinacijo?
Mirjam Žerjav: Pojasnila je delež posameznih držav pri nočitvah.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanja naslednji sklep:
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SKLEP 9/12: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s polletnim poročilom o delu
LTO Zavoda za turizem občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je predstavil poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2011. Občina
se ni zadolževala. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 9/13: Občinski svet se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje od
1.1 do 30.6.2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 11.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko prodajo nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem
na sejo.
Egidija Košir Mrovlje je podrobneje predstavila prodajo nepremičnin. Prodaja se zemljišče na
katerem ima Elektro Gorenske svojo transformatorsko postajo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se svet KS Kranjska Gora strinja z prodajo.
Bogdan Janša je pojasnil, da se Odbor prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami
strinja s prodajo.
Robert Plavčak je pojasnil, da se Statutarno pravna komisija strinja s prodajo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 9/14:
1. Izvede se prodaja naslednjih nepremičnin:
- zemljišča parc. št. 1375/144 k.o. Dovje
- zemljišča parc. št. 13/10 in 13/13, oba k.o. Kranjska Gora.
Kupnino za navedeni zemljišči predstavlja ocenjena vrednost posamezne nepremičnine po
cenitvenem poročilu sodnega izvedenca in cenilca Danila Klinarja.
2. Pri prodaji navedenih nepremičnin kupec plača stroške davka na promet nepremičnin,
občina pa stroške overitve podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na prodajni pogodbi.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 12.
Župan Jure Žerjav je predstavil odgovore na vprašanja s prejšnje seje.
9/1 Vlasta Kotnik – vprašanje - ustno
Pojasnila je, da je bila na pokopališču na Dovjem odstranjena lipa. Ker so od lipe ostale še korenine
jo je zanimalo, kdaj bo nadaljevanje sanacije?
9/2 Vlasta Kotnik – pobuda - ustno
Podala je pobudo, da bi se za tajnico KS Dovje Mojstrana kupil skener.
9/3 Jože Zupančič – pobuda - ustno
Podal je pobudo, da bi zaradi vse obsežnejših gradiv prešli na elektronska gradiva. Za občinske
svetnike bi se tako kupili računalniki. S tem bi se tudi razbremenila občinska uprava, ki pripravlja
obsežna gradiva. Predlagal je, da bi svetniki glasovali o tem, kdo je za nakup prenosnih
računalnikov.
9/4 Jože Zupančič – pobuda - ustno
Predlagal je, da bi se pripravili izračuni za samostojno čistilno napravo za KS Dovje Mojstrana.
Zadeva bi bila dolgoročno koristna.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bo izračun pripravil ter, da bodo na Jesenicah dobili kohezijska
sredstva za obnovo čistilne naprave.
9/5 Jože Zupančič – pobuda - ustno
Zahvalil se je za urejanje brežine reke Save od Loga do Gozda Martuljka.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je urejanje brežine Save financiral občinski proračun. Pridobili pa
so nepovratna sredstva iz naslova odpravljanja posledic po povodnji december 2009. Izrazil je
upanje, da sanirani del ne bo postal divje odlagališče.
9/6 Robert Kerštajn – pobuda - ustno
Podal je pobudo, da bi se uvedlo plačevanje položnic brez provizije – javno blagajno. Že več občin
v Sloveniji uporablja ta sistem.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo zadevo proučili.
9/7 Robert Kerštajn – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, kako je s sanacijo ceste v Krnico?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da gre za gozdno cesto. Narejen je projekt za sanacijo pregrad.
9/8 Robert Kerštajn – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, kako je z ograjo pri jezeru v Jasni?
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je ograja postavljena na zasebnem zemljišču. Občina je obvestila
medobčinsko inšpekcijo.
9/9 Gregor Benedik – vprašanje - ustno
Kako je s sanacijo ceste na Korensko sedlo? Luknja na cesti je vedno večja. Prišlo je tudi do nesreče
s smrtnim izidom.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je v spomladanskem času potekala delna sanacijo ceste. Na občino
pa se je oglasila delegacija Direkcije za ceste. Ogledali so si cesto. Za poškodovani del ceste je
pripravljen projekt v vrednosti približno 300.000 EUR. Za sanacijo je bil objavljen razpis. V kolikor
bo šlo vse po načrtu bo v letošnjem letu cesta sanirana.
9/10 Gregor Benedik – vprašanje - ustno
Kako je s tranzitnim tovornim prometom skozi občino?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo zadevo posredovali na Policijsko postajo v Kranjsko Goro.
9/11 Gregor Benedik – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, kdo je lastnik parkirišča na trgu v Podkorenu? Dogaja se, da domačinom
preprečujejo parkiranje.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je parkirišče v lasti občine. Zadevo bodo pregledali.
9/12 Slavko Miklič – pripomba - ustno
Pojasnil je, da gostje iz Avstrije govorijo, da jih je strah, ko vozijo mimo poškodbe na cesti.
9/13 Vesna Kovačič – vprašanje - ustno
Zanimalo jo je, kako je z ločevanjem bioloških odpadkov?
Rajko Puš je pojasnil, da so pripravljeni ceniki za izvajanje ločevanja bioloških odpadkov.
Predvidoma na naslednji seji bo zadeva predstavljena na občinskem svetu. Občinski svet namreč
potrjuje cene. V tisku so vprašalniki za gospodinjstva. Ločevanje bo potekalo na prostovoljni bazi.
Kdor ima kompostnik bo lahko biološke odpadke kompostiral doma.
9/14 Cvetka Pavlovčič – vprašanje - ustno
Kako daleč so s postavitvijo bankomata v Gozdu Martuljku?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bila izdana naročilnica za izdelavo hišice za bankomat. S strani
občine je bila podpisana pogodba o medsebojnih odnosih med banko, lastnikom zemljišča in
občino. Lastnik zemljišča je zahteval določene spremembe v pogodbi. Spremembe v pogodbi so
pripravljene tako, da bo lastnik zemljišča v prihodnjih dneh dobil v podpis pogodbo.
9/15 Cvetka Pavlovčič – pobuda - ustno
Podala je pobudo, da bi se na občinski cesti v križišču na Korziki postavilo ogledalo. Zaradi žive
meje je zadeva nepregledna.
Župan Jure Žerjav je pojasnili, da bodo zadevo pregledali.
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9/16 Cvetka Pavlovčič – vprašanje - ustno
Na internetu je zasledila oceno naših krajev. Najbolj negativne stvari za Gozd Martuljek je cesta
skozi kraj, ter propadajoči objekti. Zanimalo jo je, če lahko občina vzpodbudi lastniki teh objektov,
da bi zadevo podrli oziroma sanirali? Slabo pa je bilo ocenjeno tudi plakatiranje.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je potrebno za vsak propadajoči objekt sprejeti poseben občinski
odlok. Zaključuje se obravnava Odloka o plakatiranju. Izrazil je upanje, da bodo to zadevo z
odlokom uredili. Glede ceste skozi Gozd Martuljek je pojasnil, da je za gradnjo hodnikov za pešce
že odkupljenih približno 80% zemljišč.
9/17 Bogdan Janša – pobuda - ustno
Na seji Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami so se dogovorili, da
bodo pozvali krajevne skupnosti, da bi pripravili seznam propadajočih objektov.
Rajko Puš je pojasnil, da so v upravi pristopili k reševanju teh zadev. Na občino pa so dobili mnenje
Službe vlade za lokalno samoupravo, kjer opozarjajo, da bi bil lahko takšen odlok v neskladju z
ustavo.
9/18 Bogdan Janša – pobuda - ustno
Pojasnil je, da so v občinskem odboru SDS pripravili akcijo v kateri so opazovali vpliv elektronskih
opozorilnikov na voznike. Takšen opozorilnik je postavljen v križišču na Dovjem. Ugotovili so, da
je 18% osebnih vozil, 27% tovornih vozil, 25% motornih koles ter 17% avtobusov kršilo cestno
prometne predpise. Najhitrejši je vozil 103 km/h. Nakup omenjenih opozorilnikov je dobra naložba
za varnost v cestnem prometu. Predlagal je Svetu za preventivo in varnost v cestnem prometu, da
nadaljujejo z nadaljevanjem postavljanja opozorilnikov.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je tablo postavila Direkcija za ceste.
9/19 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Kako je s kontejnerskim vrtcem v Mojstrani?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je projektna dokumentacija dokončana. Sedaj poteka postopek za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
9/20 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Kako poteka investicija v osnovni šoli Josipa Vandota v Kranjski Gori?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da investicija poteka po terminskem planu.
9/21 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Občani so se obrnili na njega, da dobivajo pošto s strani podjetja, ki namerava graditi elektrarno na
Savi v bližini platoja Karavanke. Podjetje pošilja lastnikom parcel vloge in pisna soglasja za
projekt.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so se investitorji male hidro elektrarne oglasili tudi na občini.
Svoje mnenje, glede tega projekta bodo morali podati tudi pristojni organi. V pogovoru z njimi jim
je pojasnil, da bodo počakali na mnenje pristojnih organov. Šele na to bodo na občini o tem odločali
in sklepali. Opozorili bodo investitorje, da način pridobivanja soglasij ni primeren.
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9/22 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Glede na izjave župana, da je za celotno območje Pišnice od Erike do sotočja s Savo narejen idejni
načrt ureditve kopalnih zemljišč je predlaga, da bi se o tem seznanil občinski svet.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so na občni v preteklosti sprejeli Odlok o urejanju priobalnih
zemljišč Save in Pišnice. Ta akt bodo morali sedaj z novimi dejstvi na novo opredeliti.
9/23 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z sanacijo ceste na Gobeli v Mojstrani? Nek občan je bil nezadovoljen glede
urejanja obrobnih zemljišč.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bilo z večino lastnikov sklenjeno soglasje. Od nekaterih pa bodo
soglasje zelo težko pridobili, saj po podatkih iz zemljiške knjige prebivajo v tujini. Na naslovih iz
zemljiške knjige pa niso dosegljivi. Ko bo gradnja izvedena bo narejena odmera, koliko zemljišča je
bilo dejansko uporabljenega za hodnike. Glede na meritve in cenitve bo odškodnina za zemljišče
tudi plačana.
9/24 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kaj se dogaja s projektom idejne zasnove Ljudskega doma v Kranjski Gori?
Za Ljudski dom je bil sprejet sklep, da se pozove projektante, da podajo ponudbe.
Janez Mlinar je pojasnil, da so se na komisiji dogovorili, da že od začetka k sodelovanju povabijo
Zavod za varstvo kulturne dediščine. S strani zavoda je bila izdana odločba s katero ne dovoljujejo
rušenja objekta.
9/25 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Predlagal je, da bi zamenjali tablo k spomeniku Jakoba Aljaža, ki ni v najboljšem stanju.
9/26 Robert Plavčak – pobuda – ustno
V petek se postavlja spominsko obeležje kolesarju Juretu Robiču. Glede na to, da nima časa je
predlagal, da bi se tovrstne zadeve v bodoče odvijale ob sobotah.
9/27 Mojca Kelvišar – vprašanje – ustno
Pojasnila je, da Stanko Brus iz Mojstrane že 20 let poskrbi za razsvetljavo vrta. To dela
prostovoljno. S svojim trudoma pa poskrbi za turistični utrip v Mojstrani. Zanimalo jo je, glede na
njegov gmotni položaj, če je možno, da bi okrasitev priključili na javno razsvetljavo?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo zadevo proučili.
9/28 Mojca Kelvišar – pobuda – ustno
Koordinatorica za enake možnosti Karmen Fon predlaga strokovnim službam občine, da se pri
načrtovanju gradnje in obnovi objektov, ki so v občinski lasti upošteva dostopnost invalidov.
Župan Jure Žerjav je izrazil mnenje, da so pri tem kar uspešni. Pri načrtovanju to upoštevajo. Pred
nekaj leti je bil narejen elaborat dostopnosti objektov za invalide. Izrazil je mnenje, da bi veljalo
elaborat sedaj ponoviti.
9/29 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, kako je s predlogom, da bi se odlok, ki ureja cene pokopaliških dejavnosti
usklajeval s cenami življenjskih stroškov? Ta pobuda je bila izpostavljena že na 3. seji.
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9/30 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Kako je s pokopališkim zidom na pokopališču na Dovjem? Pri rebalansu proračuna ni več zasledil
postavke za ta namen.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bilo s strani KS Dovje Mojstrana izpostavljeno, da je bolj
pomembno, da se zgradi vodovod na novem delu pokopališča, kot pa skodle na zidu. Zato so se
sredstva porabila za fontano in vodovod.
9/31 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Kako je z osnovnimi sredstvi komunale, saj vzdrževalec pokopališča uporablja kosilnico na nitko,
ki je stara že čez 20 let?
9/31 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Na seji KS Dovje Mojstrana so pregledali tudi cenik za komunalne storitve. Zanimalo ga je, na
kateri seji občinskega sveta je bil cenik potrjen?
Rajko Puš je pojasnil ceno, ki je bila določena s koncesijsko pogodbo. Na prijavo občana je bil
opravljen tudi inšpekcijski nadzor. Pri inšpekcijskem pregledu so bili pregledani računi
zaračunavanja odvoza grezničnih gošč. Ugotovljeno je bilo, da so v skladu s cenikom in Uredbo o
določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, ki je določila, da so cene komunalnih storitev na dan
28.09.2010 določene kot najvišje.
9/32 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
V bližini Požgancevega mostu odteka kanalizacija v reko Savo. Zanimalo ga je, na podlagi česa je
možno odvajanje kanalizacije v reko Savo ter kdo ima nadzor nad tem ter kdo s tem upravlja?
Rajko Puš je pojasnil, da so s strani občinske uprave zaprosili krajevno skupnost za pomoč pri
organizaciji sestanka z uporabniki storitev, ki so vezani na ta črpališča, na katerih se najpogosteje
pojavljajo napake. Ko črpalke ne delujejo kanalizacija teče v reko Savo. Na svetu KS Dovje
Mojstrana je bilo odločeno, da ne bodo vabili občanov. Koncesionar želi ljudem konkretno pokazati
dejstva. Preprečiti bi morali pojav vzrokov. Konkreten vzrok za poškodbo črpališča so bile odvržen
asfalt, velik kamen ter kup spodnjega perila.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo povabili koncesionarja, da bi pokazal slike. V kolikor ne bi
kanalizacija v času okvare črpališča tekla v reko Savo bi ljudem poplavilo kleti.
9/33 Blaž Knific – vprašanje - ustno
Pojasnil je, da je cenik odvoza grezničnih gošč želel videti zaradi tega, ker se je na KS Dovje
Mojstrana oglasila krajanka z visokim računom. Cenik je pridobil vendar ne zna izračunati iz cenika
znesek na računu. Želel je samo odgovoriti zakaj je plačala za odvoz 140 EUR. Predlagal je, da
skupaj pogledajo račun in krajanki odgovorijo.
9/34 Blaž Knific – pobuda - ustno
Predlaga je, da ko bodo glede bioloških odpadkov izvajali anketo, da se naredi anketa za biološke
odpadke, mešane komunalne odpadke in odpadno embalažo. Bil je prepričan, da bo veliko ceneje,
če gredo v predelavo sedanje zabojnike za smeti.
9/35 Blaž Knific – pojasnilo - ustno
Glede prenosnih računalnikov je pojasnil, da predloga ne podpira. Na začetku mandata 2006 je bil ta
predlog že podan. Takrat so se strinjali s tem predlogom. Sedaj imajo verjetno že vsi svoje osebne
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prenosne računalnike. Bil pa je mnenja, da je lažje brati gradivo v tiskani obliki, kot pa preko
računalnika.
9/36 Blaž Knific – pobuda - ustno
Na 8. seji je Bogdan Janša že postavil vprašanje glede znižanja stopnic na pokopališču na Dovjem.
Bil je mnenja, da bi morali to zadevo hitreje realizirati.
9/37 Blaž Knific – vprašanje - ustno
Pojasnil je, da si je ogledal gradbišče na Mojstranški Gobeli. Predlagal je, da je nadzor prisoten več
časa. Opozoril je na nepravilno prometno signalizacijo, saj vozila obračajo na Gobeli. Predlagal je,
da se prometna signalizacija postavi na regionalno cesto. Zanimalo ga je možnost odstranitve hriba
in dreves? S tem bi izboljšali preglednost in varnost na cesti. Od izvajalca del pa je izvedel, da ne bo
zgrajenega delnega opornega zidu. Bil pa je mnenja, da tudi sredstva ne bodo zadostovala. Na
spletni strani občine pa je tudi opazil, da se ponavljajo razpisi za obnove občinskih cest. Bil je
mnenja, da bi morali ceste obnavljati v času počitnic. Zanimalo ga je, kako je s cestami, ki so jih
vključili v rebalans proračuna?
Župan Jure Žerjav je bil mnenja, da obnova cest poteka po planu. Bil je mnenja, da ne morejo ceste
obnavljati v času turistične sezone. Pojasnil je, da se dva razpisa ponavljata.
Rajko Puš je pojasnil, da sta bili obe ponudbi nesprejemljivi.
Župan Jure Žerjav je pojasnil vzdrževanje gozdnih cest in sanacijo brežin reke Save.
9/38 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Kako je s programom vzdrževanja gozdnih cest?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da program vzdrževanja pripravi Zavod za gozdove. Izbere se
izvajalca. Del sredstev za to zagotavlja občinski proračun del sredstev pa zagotavlja država.
9/39 Blaž Knific – vprašanje - ustno
Kako je z opornim zidom pri stanovanjski hiši Dovje 74?

Ad 13.
Ni bilo dodatnih informacij.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

