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Datum: 20.10.2011
Z A P I S N I K

10. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 19.10.2011 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, Matevž Podrekar, Cvetka Pavlovčič, Vlasta Kotnik,
Gregor Benedik in Mirjam Žerjav (15 od 16)
Janja Dolhar - odsotna
 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. Poleg gradiva, ki so ga prejeli s sklicem, so
naknadno prejeli še dodatno točko, na sami seji pa so dobili: zapisnik Statutarno pravne komisije,
zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, mnenje sveta KS
Kranjska Gora, mnenja sveta KS Dovje Mojstrana, ter dva izračuna vrednosti zemljišč.
Najprej so obravnavali zapisnik 9. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 9. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo in sprejem zapisnik 9. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
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Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 10/1: Potrdi se zapisnik 9. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
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.

DNEVNI RED:
Odlok o delnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Dovje – zahod (DM S3)
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora – II obravnava
Prestavitev projekta »Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN«
in projektnih aktivnosti na območju NR Zelenci
Prodaja nepremičnin
Nakup nepremičnin
Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini
Ustanovitev stavbne pravice
Vprašanja in pobude
Informacije

V razpravi je sodeloval:
Bogdan Janša: Predlagal je umik 7. točke dnevnega reda do naslednje seje. Pojasnil je dosedanje
stanje na zemljišču. Ob tem zemljišču poteka tudi kolesarska steza. Tudi na seji Odbora za
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami niso podprli te točke, zato je zaprosil, da
se to točko do naslednje seje umakne, da dorečejo vse stvari.
Župan Jure Žerjav je predlagal, da umika 7. točke ne podprejo. To zemljišče je po planskem aktu
namenjeno proizvodni dejavnosti. Predlog je, da se ponovno razpiše stavbna pravica. S tem bodo
omogočili podjetnikom, da pripeljejo dejavnost v Mojstrano.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji predlog:
Predlog 1: Z dnevnega reda se umakne točka 7. Ustanovitev stavbne pravice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 8
PROTI – 5

Točka 7 se umakne z dnevnega reda.
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Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Odlok o delnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Dovje – zahod (DM S3)
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora – II obravnava
Prestavitev projekta »Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN«
in projektnih aktivnosti na območju NR Zelenci
Prodaja nepremičnin
Nakup nepremičnin
Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini
Vprašanja in pobude
Informacije

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 1

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali Odlok o delnem občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za Dovje – zahod (DM S3). Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Boštjan Pristavec je podal obrazložitev k predlaganemu Odloku. Odlok je obravnaval tudi Odbor za
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
Bogdan Janša je predstavil mnenje Odbora. Odbor predlaga sprejem Odloka.
Saša Smolej kot predstavnica pripravljavca Odloka je s pomočjo projekcije podala podrobnejšo
obrazložitev. OPPN določa lego objektov in njihove velikosti.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da na predlog Odloka ni bilo podanih amandmajev.
Robert Plavčak je podal mnenje Statutarno pravne komisije. Pojasnil je, da morajo Odlok dopolniti
s preambulo.
Razprava:
Gregor Benedik: Opozoril je, da je v prvem členu zasledil, da piše »podlaga za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta Rateče vzhod«. Predlagal je, da se napako popravi, saj obravnavajo
Dovje.
Župan Jure Žerjav je potrdil, da gre za napako in jo bodo v besedilu popravili.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 10/2: Sprejme se Odlok o delnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
Dovje- zahod ( DM S3) v predloženem besedilu.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora – II obravnava. Člani sveta
so gradivo prejeli s sklicem.
Rajko Puš je podrobneje obrazložil predlagani Odlok, ki ga je občinski svet v prvi obravnavi že
sprejel na prejšnji seji. V času 15 dnevne obravnave niso prejeli pripomb na besedilo odloka. Dne
29.09.2011 so se na občini oglasili predstavniki nadzornega odbora večstanovanjskega objekta
Jezerci 17 in zahtevali zadržanje odločanja o odloku predvsem iz protesta plačila odvajanja in
čiščenja grezničnih gošč. Na sestanku so vse nejasnosti razrešili. Te pripombe se niso nanašale na
besedilo odloka in je zato niso upoštevali. So pa na predlog članov občinskega sveta spremenili 42.
člen Odloka. Predlagal je, da predlagani Odlok sprejmejo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da na predlog Odloka niso bili podani amandmaji.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 10/3: 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 II. Obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali Prestavitev projekta »Varstvo in upravljanje
sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN« in projektnih aktivnosti na območju NR Zelenci.
Projekt bo sofinanciran s strani EU. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Predstavitev projekta je s pomočjo projekcije podala Sonja Rozman z Zavoda RS za varstvo narave.
V projektu bo sodelovalo več partnerjev. O projektu bo posnet tudi krajši film. Projekt je že v teku
in bo trajal 4 leta. Osnovni cilj projekta je izboljšanje stanja 6 mokrišč v Sloveniji. Vsa območja so
na območjih Nature 2000. Pojasnila je izbor Zelencev za ta projekt. Od projekta želijo doseči
naslednje: preprečevati zaprojevanje Zelencev in okoliških kmetijskih zemljišč, upočasniti
zaraščenost, dopolniti turistično dejavnost, pripraviti načrt dejavnosti ter dobro sodelovanje z
lastniki zemljišč ter občino.
V razpravi so sodelovali:
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Mojca Kelvišar: Zanimalo jo je, kako bodo dopolnili turistično ponudbo?
Sonja Rozman je pojasnila, da ideje še nimajo obdelane. Bo pa nova pot ena od dopolnitev
turistične ponudbe. Upravljavski načrt, ki bo nastajal med projektom, bo nakazal smeri razvoja
turistične ponudbe.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da že sedaj Zelenci predstavljajo tematsko pot. Z ureditvijo
sprehajalnih poti pa bo možen obhod okoli Zelencev. Nastala bo lahko primerna učna pot. Zavedati
pa se morajo, da gre za naravni rezervat in ne pričakujejo množičnega obiska.
Robert Plavčak: Podprl je projekt. Kako je z zagotavljanjem sredstev?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo občina podobno, kot do sedaj, letno namenjala približno 10.000
EUR.
Sonja Rozman je pojasnila, da je vrednost projekta Zelenci 186.000 EUR.
Jože Zupančič: Opozoril je, da so Zelenci od Podkorena do Rateč in ne pri Ratečah. Gradnja ceste
proti Ratečam ni kriva za zasipanje Zelencev. Zelenci so se zasipali ob gradnji obvoznice mimo
Kranjske Gore. Strinjal se je s predstavljenim projektom.
Sonja Rozman se je zahvalila za opozorila. Na spletni strani so že popravili, da so Zelenci pri
Podkorenu.
Bogdan Janša: Iz projekta je razbral, da je v sklopu projekta predvidenih 6 delovnih mest. Zanimalo
ga je, koliko je te predvidene zaposlitve za projekt Zelenci?
Sonja Rozman je pojasnila, da gre za pol delovnega mesta.
Matevž Podrekar: Zanimalo ga je, če so donatorji že znani ter kakšno je sodelovanje z domačini?
Sonja Rozman je pojasnila, da so bili donatorji znani že pred začetkom projekta. Izvedli so tri
predstavitve za domačine.
Gregor Benedik: Na junijski seji jim je bil predstavljen Odlok o naravnem parku Zelenci. Zanimalo
ga je, kako je sedaj s tem odlokom.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil Odlok posredovan v usklajevanje na Vlado RS. Vlada mora
v enakem besedilu o tem sprejeti tudi uredbo. Podan je bil predlog, da se iz samega Odloka izvzame
parkirišče in gostinski objekt. Ko bo uredba in odlok usklajen, bodo odlok obravnavali tudi na
občinskem svetu.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 10/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Projektom »Varstvo in
upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN« in projektnimi aktivnostmi na
območju naravnega rezervata Zelenci.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Prodaja nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem
na sejo.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Bogdan Janša je pojasnil, da se je Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami strinjal s predlaganimi sklepi.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje sklepe:
SKLEP 10/5: Letni načrt razpolaganja z nepremičninami za leto 2011 se dopolni s prodajo
zemljišča parc. št. 1291/6 k.o. Dovje in zemljišča parc. št. 886/10 k.o. Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 10/6: o ukinitvi javnega dobra:

I.
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini parc. št. 886/10 k.o. Kranjska Gora,
vpisani kot javno dobro.
II.
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 pri nepremičnini parc. št. 886/10 k.o. Kranjska Gora, izbriše status
javnega dobra in vpiše lastninsko pravico na imetnika: Občino Kranjska Gora,
Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 10/7: Izvede se prodaja naslednjih nepremičnin: zemljišča parc. št. 1291/6 k.o. Dovje
in po izvedbi postopa ukinitve statusa javnega dobra zemljišča parc. št. 886/10 k.o. Kranjska
Gora. Kupnino za navedeni zemljišči predstavlja ocenjena vrednost posamezne nepremičnine
po cenitvenem poročilu sodnega izvedenca in cenilca Danila Klinarja.
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Pri prodaji nepremičnin parc. št. 1291/6 k.o. Dovje in parc. št. 886/10 k.o. Kranjska Gora
kupec plača stroške davka na promet nepremičnin, občina pa stroške overitve podpisa
zakonitega zastopnika prodajalca na prodajni pogodbi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Nakup nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Bogdan Janša je pojasnil, da se je Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami strinjal s predlaganimi sklepi.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanja sklepa:
SKLEP 10/8: Letni načrt pridobivanja nepremičnin za leto 2011 se dopolni z nepremičninami
parc. št. 1450/18, 1450/19, 1450/20 in 1450/25, vse k.o. Rateče, ki v naravi predstavljajo del
kategorizirane občinske ceste in so pri sprejemanju načrta pomotoma izpadle iz seznama.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 10/9: Za potrebe javne infrastrukture se kupijo nepremičnine parc. št. 1450/15,
1450/17, 1450/18, 1450/19, 1450/20, 1450/22, 1450/23 in 1450/25, vse k.o. Rateče, po ocenjeni
vrednosti 14,00 EUR/m2.
Vse stroške v zvezi s prodajno pogodbo poravna Občina Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
na nepremičnini. Člani sveta so gradivo prejeli naknadno po pošti.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev pridobitev statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena na nepremičnini.
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Bogdan Janša je pojasnil, da se je Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami strinjal s predlaganim sklepom.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
SKLEP 10/10: O pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi nepremičnina s parc. št. 1985 k.o.
Dovje, ki predstavlja občinsko pot.
II.
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane last Občine Kranjska Gora, pri kateri se
zaznamuje grajeno javno dobro.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po uveljavitvi tega
sklepa izda občinska uprava Občine Kranjska Gora po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Kranjska Gora, ki se pošlje
Okrajnemu sodišču na Jesenicah.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
10/1 Robert Plavčak – pobuda - ustno
Bil je mnenja, da je občina arhitekturno neprijazna do invalidov. Podal je pobudo, da bi se sestal
SPV in opravil ogled teh ovir.
10/2 Robert Plavčak – pobuda - ustno
Glede dimnikarskih storitev je podal pobudo, da bi se te storitve opravljale tudi v popoldanskem
času oziroma tudi ob sobotah.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pobudo posredovali dimnikarstvu Dovrtel.
10/3 Robert Plavčak – vprašanje - ustno
Vprašanje se je nanašalo na sprejet sklep župana glede dopolnitve Sklepa o pripravi sprememb in
dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora. S tem se je pričel
postopek za legalizacijo problematičnih objektov. Zanimalo ga je, predvsem, zakaj so se v tem
sklepu pojavile parc. št. 26/1 in 26/2 k.o. Podkoren? Te objekte so ob 6. spremembah črtali iz
odloka. Bil je proti, da se ta zadeva na takšen način legalizira. Za ta objekta obstaja rušitvena
odločba pristojne inšpekcije.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo pojasnilo pripravila strokovna služba.
Jože Zupančič je pojasnil, da so pred leti sprejeli elaborat za odpravo arhitekturnih ovir v občini. Pri
objektih, ki so v lasti občine, so ovire odpravljene. Tudi pri cestnih prehodih ob obnovi se upošteva
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te zadeve. Dogovorili pa so se tudi, da ponovno pozovejo študente arhitekture, da opravijo ogled in
predlagajo možne rešitve. Pojasnil je še, da društvo invalidov pripravlja elaborat za Občino prijazno
invalidom.
Blaž Knific je pojasnil, da bi morala samo ogledniška služba pregledati pločnike in izvesti
poglobitev na posameznih odsekih pločnikov.
10/4 Robert Kerštajn – pobuda - ustno
Izpostavil je slabo stanje asfaltne podlage na kolesarski stezi od Podkorena do Rateč. Ob kolesarski
stezi se je v Podkorenu tudi pojavilo precej materiala, ki bi ga morali pospraviti.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo kolesarska steza v letu 2012 preplastena. Glede materiala ob
kolesarski stezi pa je pojasnil, da je ta material prišel do ceste ob zadnjem deževju.
10/5 Robert Kerštajn –vprašanje- ustno
Kako je s sanacijo ceste na Korensko sedlo?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da razpisa za sanacijo Direkcija za ceste še ni objavila. Se je pa
dogovoril z RTV, da bo posnela prispevek o poškodbi.
10/6 Robert Kerštajn – pobuda - ustno
Izpostavil je črno odlagališče ob cesti na Korensko sedlo. Predlagal je, da bi si redarstvo zadevo
ogledalo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da ga je na to črno odlagališče opozorila že direktorica JP Komunala.
Pojavljajo se gradbeni odpadki. Očitno ljudje, ki delajo čez mejo, te odpadke nato odložijo ob cesti.
O tem problemu bodo opozorili Policijo in Občinsko inšpekcijo.
10/7 Blaž Knific – pobuda - ustno
Podal je pobudo za posodobitev občinske internetne strani. Pripraviti bi morali tudi spletno strani za
posamezno krajevno skupnost. Predlagal je, da se seje odborov bolj ažurno vnašajo na spletno stran.
Predlagal je tudi, da bi namestili tudi i-občino, da bi bila dostopna tudi občanom.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da to stran ureja delavec občinske uprave in da ne najemamo zunanjih
izvajalcev. Jo pa vsi tisti, ki jo občasno uporabljajo, pohvalijo, saj lahko s klikom ali dvema
pridobijo potrebne podatke. Zapisniki so ažurno objavljeni na spletni strani. So pa tudi povezave na
krajevne skupnosti in LTO. Občina GIS ne plačuje več, ker za upravo ni uporaben. Je pa omogočen
javni vpogled v prostor na e-prostoru.
10/8 Blaž Knific – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, če je SPV poslal dopis na Direkcijo za cesto glede omejitve hitrosti v Radovni?
10/9 Blaž Knific – vprašanje - ustno
Glede Mojstranške gobeli ga je zanimalo, če se bo hrib odstranil?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da hriba ne morejo odstraniti, saj v njem potekajo vsi komunikacijski
vodi.
10/10 Blaž Knific – vprašanje - ustno
Kako je s sanacijo ceste na Delavski ulici v Mojstrani? Pridobil je informacije, da se bo saniralo
samo 80 metrov ceste.

9

Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bila izvedena uvedba v posel. Preveril bo navedbe.
10/11 Blaž Knific – pobuda - ustno
Glede bioloških odpadkov je podal pobudo, da bi biološke odpadke pobirali na eko otokih. Na
anketo komunale se je odzvalo zelo malo občanov. Predelati bi morali tudi obstoječe zabojnike, da
bi lahko ukinili plastične vreče.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se ne strinja, da bi biološke odpadke vozili na eko otoke. Glede
bioloških odpadkov bodo na naslednji seji popravili odlok.
10/12 Blaž Knific – vprašanje - ustno
Kako je z dokončanjem sanacije odstranitve korenin od lipe ter ureditev klančine do pokopališča na
Dovjem?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bila lipa posekana na zahtevo krajevne skupnosti. Izrazil je
upanje, da bo upravljavec pokopališča to izvedel čim prej.
10/13 Blaž Knific – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, kako je s sanacijo ceste v Radovno?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da soglasodajalec ni sprejel predlaganih rešitev občine. Odgovor bo
pripravil.
10/14 Blaž Knific – pobuda - ustno
Podal je pobudo za zavarovanje uličnega pohištva samo na najbolj izpostavljenih območjih.
Rajko Puš je pojasnil, da točno določeno pohištvo zavarovalnica ne želi zavarovati.
10/15 Mirjam Žerjav – pobuda - ustno
Izrazila je začudenje, da so podprli predlog umika točke dnevnega reda za ustanovitev stavbne
pravice. Še pred enim letom so poudarjali, kako pomemben je razvoj malega gospodarstva. Našteti
argumenti jo niso prepričali. Kolesarske poti tudi v tujini potekajo mimo obrtnih centrov. To je eno
redkih območij v občini, kjer je možno opravljati obrtno dejavnost. Podala je pobudo, da bi o tem
predlogu še enkrat razmislili in o njem odločali.
Bogdan Janša je pojasnil, da niso uperjeni proti nikomur. V naslednjih dnevih prihaja v Mojstrano
gospod s ponudbo za odkup oziroma najem območja bivšega Lip-a. Predlagal je samo časovni
odmik o odločanju v tej zadevi.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se je potencialni investitor skupaj s predsednikom KS Dovje
Mojstrana oglasil na občini na sestanku. Predvideva proizvodnjo na celotnem območju bivšega Lipa. Ko bo s strani investitorja znanega kaj več, bo o tem obvestil tudi svetnike.
Blaž Knific je pojasnil, da se je v prejšnjem mandatu strinjal s stavbno pravico, ker bi delo dobili
prebivalci z območja krajevne skupnosti. Bil pa je deležen hudih kritik s strani krajanov, saj se
nekateri ne strinjajo s to dejavnostjo na tem območju.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da ni dober signal podjetnikom, da bi sprejeli samo podjetnike z
območja krajevne skupnosti. Zainteresiranim posameznikom bo sporočil odločitev občinskega
sveta. Poudaril pa je, da je to eno redkih zemljišč v lasti občine, na katerih je možno izvajati
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poslovno dejavnost proizvodnje. Ostala območja so v privatni lastnini. V privatno lastnino pa se
občina ne more vmešavati. Ta območja pa bi morali ohraniti za območje proizvodne dejavnosti.
10/16 Bogdan Janša – pobuda - ustno
Stanovanjska hiša pri Požgančevem mostu se obnavlja. Podal je pobudo za postavitev prometne
signalizacije.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo preveril, če so na direkcijo za ceste že posredovali predlog za
signalizacijo.
10/17 Bogdan Janša – pobuda - ustno
Opozoril je na to, da parkirišče pri osnovni šoli v Mojstrani v poletnih mesecih uporabljajo tudi
kamperji. Podal je pobudo za postavitev ustrezne prometne signalizacije.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo namestili prometno signalizacijo.
Jože Zupančič je pojasnil, da je že podal pobudo za namestitev višinske ovire.
10/18 Bogdan Janša – pobuda - ustno
Podal je pobudo, da bi bil na spletni strani občine omogočen vpogled v občinsko glasilo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo na spletni strani vključili povezavo do občinskega glasila.
10/19 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Za JP Komunalo je postavil naslednje vprašanje: Kakšen je postopek, ko zelenje oziroma vejevje iz
zasebne parcele posega v profil občinske ceste?
10/20 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, kdo je izvajalec ocvetličenja občine ter na kakšen način to poteka?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da ocvetličenje izvaja podjetje, ki je bilo izbrano na podlagi javnega
razpisa. Poročilo o delu bodo podali na naslednji seji.
10/21 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Pojasnil je, da mu je bil omogočen vpogled v koncesijsko pogodbo glede odvoza grezničnih gošč.
Cenik glede grezničnih gošč je datiran na 1.3.2010. Ko je storitev opravljala JP Komunala, je
obračunala odvoz v kubičnih metrih. Sedaj pa koncesionar zaračunava odvoz v komadih. Pri
mesečni položnici imajo obračun komunalnih storitev, ki jih odštejejo od odvoza. Ker je prišlo do
zamenjave izvajalca odvoza, ga je zanimalo, če je prišlo tudi do prenosa cenika?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je koncesijska pogodba že leta 1998 določila ceno storitev. V letu
2003 je občina izvedla revizijo pogodbe. Iz revizije je bilo razbrati, da pogodba ni pisana na kožo
občine. Občina vsako leto plačuje kapitalske stroške, ki bi jih morali drugače plačevati uporabniki.
Koncesionar je zagotavljal, da bodo v večini vsi priključeni na kanalizacijo. Odvoz grezničnih gošč
pa so v začetku prepustili JP Komunali. Sedaj pa je koncesionar sam prevzel odvoz grezničnih gošč
po ceni, ki je bila določena v koncesijski pogodbi.
Rajko Puš je pojasnil obračunavanje.
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10/22 Blaž Knific – vprašanje - ustno
Kako je s hotelom Triglav? Lastnike bi morali opozoriti, da je potrebno popraviti varovalno ograjo.
Rajko Puš je pojasnil, da so s strani občinske uprave dvakrat opravili klic na podjetje, da bi se
pogovorili o dokončanju objektov. Dvakrat je bilo odgovorjeno, da bo direktor poklical nazaj, kar
pa se ni zgodilo. O varovalni ograji bodo obvestili podjetje.
10/23 Gregor Benedik – vprašanje - ustno
Kako poteka gradnja doma za ostarele? Kdaj se predvideva odprtje? Nekateri so se prijavil na razpis
za delovna mesta, pa še niso prejeli odgovora.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se po planu dom za ostarele odpira 01.03.2012. V septembrskem
občinskem glasilu je bil objavljen razpis za delovna mesta. Gradnja pa je v zaključni fazi.
10/24 Gregor Benedik – vprašanje - ustno
Izpostavil je neurejenost okolice TGC-ja v Kranjski Gori. Zanimalo ga je, če so o tem že opozorili
vzdrževalca objekta?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so preko redarstva že ukrepali glede zabojnikov za smeti. Bodo pa
opozorili vzdrževalca objekta glede poškodovanega stopnišča.

Ad 8.
Informacije:
Rajko Puš je pojasnil, da so na predlog Informacijske pooblaščenke umaknili osebne podatke
svetnic in svetnikov s spletne strani Občine. Vse svetnice in svetnike je še zaprosil, da tisti, ki še
niso podali izjave, da ni omejitve pri poslovanju z občino Kranjska Gora, da to storijo. Komisija za
preprečevanje korupcije preko Skupnosti občin Slovenije najavlja preglede občin.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo naslednja seja predvidoma 16.11.2011.

Seja je bila zaključena ob 19.12 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

