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: 17.11.2011
Z A P I S N I K

11. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 16.11.2011 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, Janja Dolhar in Mirjam Žerjav (16 od 16)
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Monika Jakelj, Alojz Jakelj, Boštjan Pristavec, Vida Černe, Marija Zupančič
Falak, Henrika Zupan, Stevo Ščavničar, Urška Železnikar in Robert Bizjak
 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 na seji
prejeli še zapisnike Statutarno pravne komisije, Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami, Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, mnenje sveta KS Kranjska
Gora, mnenja sveta KS Dovje Mojstrana, ter izračun vrednosti zemljišča.
Najprej so obravnavali zapisnik 10. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 10. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 10. 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 11/1: Potrdi se zapisnik 10. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
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.

DNEVNI RED:
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2012 – I. obravnava
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju
občine Kranjska Gora – I. obravnava
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kranjska
Gora
Stanovanjski program Občine Kranjska Gora za leto 2012
Predlog za spremembo višine sofinanciranja investicije »Slovenski planinski muzej«
Končno poročilo o opravljenem nadzoru – Pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe
proračunskih sredstev dodeljenih Razvojni zadrugi Dovje z.o.o.
Nakup nepremičnin
Menjava in prodaja nepremičnin
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, s pomočjo projekcije, predstavil predlog proračuna občine za leto
2012. Prihodki za leto 2012 so planirani v višini 9.262.245 EUR, odhodki pa v višini 10.756.955
EUR. Proračunski primanjkljaj v višini 1.494.710 EUR bo pokrit iz ocene presežkov preteklih let.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Gregor Benedik: Pojasnil je, da bo težko podprl predlog proračuna. V poračuni ni zasledil rešitev za
mirujoči promet ter osvetlitve zahodnega vhoda v Kranjsko Goro.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo zahodni vhod v Kranjsko Goro obnovljen, ko bodo obnavljali
cesto. Takrat bodo uredili tudi javno razsvetljavo. V kolikor bo Direkcija za ceste dovolila osvetliti
tudi križišče, ga bodo osvetlili. Glede študije prometne ureditve je pojasnil, da je v Kranjski Gori
kar nekaj objektov, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, pa nimajo zadostno število parkirišč.
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Občinska uprava ima že nalogo, da zadeve preverijo. Kdor nima zadostnega števila parkirnih mest
se jim zaračuna občinska taksa. Zbrana sredstva se namensko porabijo za gradnjo parkirišč. Poleg
priprave projektne dokumentacije za parkirišče, so v proračunu namenjena tudi sredstva za OPPN
pod Vitrancem. V kolikor se bodo v 15 dnevni obravnavi odločili, lahko tudi del sredstev iz cest
prenesejo na gradnjo parkirišča.
Bogdan Janša: Pohvalil je strokovne službe občinske uprave za pripravo proračuna ter županu za
izčrpno obrazložitev. Pojasnil pa je, da v poslovniku piše, da se zadeve pripravijo do konca oktobra.
Pričakovali so, da bi vodje svetniških skupin lahko podali svoje predloge za pripravo proračuna.
Skupina osmih svetnikov (SDS, SD, Za našo dolino gre in Liste za turizem, šport in kmetijstvo) se
je odločila, da podajo svoje predloge k proračunu. Ta predlog so vložili 7. oktobra. Žal se z
županom niso sestali, da bi pregledali predloge. Pojasnil je, da bo težko podprl predlagani proračun.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je 7. oktobra prejel predloge. Proračun pa je pričel nastajati precej
prej. V času, ko je prejel predloge, je bil proračun že skoraj usklajen z vsemi posrednimi
proračunskimi uporabniki in javnimi zavodi. Razumel bi dobro gesto, če bi se o tem pogovarjali
meseca maja. Po statutu pa župan predlaga proračun. V kolikor so podrobno pregledali predlog
proračuna in predloge skupine svetnikov bi lahko ugotovili, da je veliko zadev zajetih v predlogu
proračuna. Vsega se pa žal ni dalo umestiti v predlog proračuna. V predlogu pa je tudi nekaj zelo
konstruktivnih predlogov, ki jih bo potrebno vključiti v proračun.
Blaž Knific: Pojasnil je, da so izmed vseh želja izbrali 42 predlogov, ki so jih posredovali županu.
V predlogu proračuna je premalo zastopan strateški razvojni dokument ter prometna študija. Oba
dokumenta sta strateškega pomena. Pričeti bi morali z izvajanjem prometne ureditve.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da ima strateški razvojni dokument pet stebrov, ki merijo kvaliteto
življenja v občini. V proračunu je vseh teh pet stebrov enakomerno zastopanih. Dodatno je še
pojasnil nekatere investicije v predlogu proračuna. Opozoril pa je, da se zaradi gospodarskih razmer
povečujejo sredstva za socialo.
Robert Plavčak: Kot predsednik Statutarno pravne komisije je pojasnil, da je Komisija ugotovila, da
je akt pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo. Predlagajo pa, da bi v 25. členu odloka mesec
julij nadomestili z septembrom. Kot svetnik občinskega sveta pa je pojasnil, da je predlog proračuna
dobro pripravljen z oceno pet. Politično pa bi zaslužil oceno ena. Razlog pa je v tem, da niso bili
upoštevani predlogi osmih svetnikov. Bil je mnenja, da je teh osem svetnikov nepomembnih.
Predlogi se ne upoštevajo. Konec temu se lahko naredi samo tako, da glasujejo proti predlogu
proračuna. Počuti se kot drugorazredni občan, saj župan ne komunicira z njimi. Podpisnikom
predloga je predlagal, da predloga proračuna ne podprejo. Predlagani projekti so v predlogu
ocenjeni na 803.000 EUR. Če bodo glasovali za predlog proračuna, bodo glasovali proti tistim
ljudem, ki so jih volili.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da v 25. členu odloka piše, da župan v mesecu juliju poroča
občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Ta mesec je naveden tudi
v zakonu. To pomeni, da bodo svetniki v juliju dobili poročilo. Ni se strinjal, da so predlogi v višini
803.000 EUR. Še enkrat je poudaril, da je veliko stvari iz predloga osmih svetnikov zajetih v
predlogu proračuna. V 15 dnevni obravnavi pa se lahko pripravi predlog, kaj bi proračun spremenil.
Poslovnik občinskega sveta nalaga županu, da predloži predlog proračuna.
Robert Plavčak: Bil je mnenja, da je to politični akt. Od župana pričakujejo pogovore.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je vedno odprt za dialog.
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Mirjam Žerjav: Pohvalila je strokovne službe za pripravo proračuna. Tisti, ki poznajo zakonodajo,
vedo, da je zakonodaja osnovna podlaga za pripravo proračuna. Vsi javni zavodi so morali svoje
predloge za proračun pripraviti do 15. septembra. V proračunu je polovica sredstev zakonsko
določenih s transferi. Občina vsako leto namenja dodatna sredstva za boljši standard občanov.
Zaveda se, da morajo urediti tudi promet in ceste.
Janez Mlinar: Predlog proračuna je dobil takrat, kot vsi svetniki. Za predloge osmih svetnikov pa je
izvedel iz občinskega glasila. Presenečen je bil nad izrečenimi besedami na seji. Pojasnil je, da bo
predlog proračuna v prvem branju podprl. Bo pa sam zelo dobro razmislil o morebitnih
amandmajih. Že pred leti je predlagal, da bi se pripravila dokumentacija za parkirno hišo. Podal pa
je pobudo, da bi pripravili dvoletni proračun.
Vlasta Kotnik: Predlog proračuna bo podprla. Izrazila je zadovoljstvo, da se občina ne bo
zadolževala.
Jože Zupančič: Bil je presenečen nad tako težkimi besedami, ki jih je slišal. Takšne razprave ni bilo
v vseh letih občinskega sveta. Vprašal je podpisnike, zakaj njega niso povabili zraven, ko so
pripravljali predlog? Občinski svet v tem mandatu nima koalicijske pogodbe. Pojasnil je, da je kot
podžupan 5. oktobra pozval vse predsednike krajevnih skupnosti, da so se 12. oktobra udeležili
sestanka na občini, kjer je župan obrazložil proračun. Strinjal se je, da bi v občini potrebovali več
parkirnih mest. Vendar morajo najprej poskrbeti za občane, ki imajo še vedno makedamske ceste.
Mirujoči promet pa v večini ustvarjajo turisti. Gospodarstvo nima zadosti parkirnih mest. Bil je
mnenja, da je proračun zelo dobro razporejen po posameznih področjih. Predlagal je, da predlog
proračuna podprejo ter da v 15 dneh pripravijo predloge za spremembo.
Gregor Benedik: Pojasnil je, da svetnika Liste za razvoj športa, turizma in kmetijstva ne spadata v
nobeno koalicijo ali opozicijo ter da se odločata na podlagi njihovega programa.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 11/2: Predlog Proračuna občine Kranjska Gora za leto 2012 se posreduje v 15

dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 9
PROTI – 6

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki na območju občine Kranjska Gora – I obravnava. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem.
Rajko Puš je podrobneje obrazložil predlagani Odlok. Občani naj bi sami kompostirali biološke
odpadke. Tisti, ki pa to ne morejo, bo JP Komunala organizirala odvoze. Zakonodaja zahteva, da
povzročitelj plača stroške.
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V razpravi so sodelovali:
Vlasta Kotnik: Predlog odloka bo podprla. V 21. členu piše, da se odvozi kosovnih odpadkov
izvajajo enkrat letno. Predhodno pa v istem odloku piše najmanj enkrat letno. Predlagala je, da
zadevo uskladijo.
Anton Požar: Predstavil je delo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Pojavlja se
problem vikend naselij. Predlagal je, da se pogleda, kako se te zadeve lotevajo v drugih turističnih
krajih. Javno službo bi bilo potrebno malo prilagoditi ljudem. Opozoril je, da za odlaganje
odpadkov ter obdelavo potrebujejo okoljevarstveno dovoljenje.
Henrika Zupan je pojasnila, da v odloku piše, da dejavnost zbiranja, odlaganja in obdelave
odpadkov opravlja Komunala. Občina je solastnik odlagališča Mala Mežakla na Jesenicah.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so problem odpadki, ki se pojavijo na eko otokih ob nedeljah, pa
tja ne sodijo. V odloku je tudi določeno, na kakšen način se odpadki pripravijo za odvoz.
Jože Zupančič: Zanimalo ga je, kako je drobovino zaklanih živali ter kako naj si tolmači kazenske
določbe?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo preverili, kako je z drobovino zaklanih živali.
Blaž Knific: Bil je mnenja, da je odlok dobro pripravljen, zato ga bo podprl. V odloku v 7. členu bi
dodali, da lahko embalažo odlagajo tudi v zabojnike. Zanimalo ga je, kako se vodi evidenca
zabojnikov? Predlagal je, da bi evidenčne liste, ki jih potrebujejo za odvoz na odlagališče Mala
Mežakla, občani dobili tudi po pošti.
Hernika Zupan je pojasnila postopek odvažanja odpadkov. Imajo pa tudi kataster zabojnikov. Kdor
zabojnikov nima, ga na to opozorijo. Zabojnik za ekološke odpadke pa lahko uporablja več
gospodinjstev skupaj. Evidenčni list se bodo lahko pošiljali tudi po pošti.
Robert Plavčak: Pojasnil je, da bo podprl predlagani odlok. Opozoril je, da za divja odlagališča
odgovarja lastnik zemljišča. Bil je mnenja, da bi morali ekološke vrečke nadomestiti z zabojniki.
Predlagal je, da bi količino odpeljanih kosovnih odpadkov povečali na 4 kubične metre, za zeleni
vrni odpad pa bi povečali na 2 kubična metra. V 33. členu je predlagal, da se določi, da se novice
objavljajo na krajevno običajen način. Prosil je za preveritev 54. člena, kjer govori, da Upravna
enota izda odločbo.
Janez Mlinar: Strinjal se je s predlogom odloka. Pozval je JP Komunalo, da bi posvetili več
pozornosti v komunikaciji z občani. V osnovni šoli bi lahko na to temo pripravili tudi kakšno
delavnico za otroke.
Henrika Zupan je pojasnila, da so že objavili članek v občinskem glasilu. Komunala pa je pripravila
zloženko, ki jo bo prejelo vsako gospodinjstvo. Sodelujejo že z osnovno šolo v Mojstrani. Računajo
pa tudi na sodelovanje z osnovno šolo v Kranjski Gori.
Slavko Miklič: Ljudje na eko otokih ne vedo zmeraj, kam naj odložijo določen odpadek. Zanimalo
ga je, komu pripada pobrana globa? Kako je s pranjem kontejnerjev?
Henrika Zupan je pojasnila, da bodo zabojnike prali. V ta namen bodo najeli pralno vozilo. Izrazila
pa je upanje, da bodo nekoč takšno vozilo tudi kupili.
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Vesna Kovačič: Zanimalo jo je, kako bodo izvajali nadzor nad biološkimi odpadki?
Henrika Zupan je pojasnila, da bodo prvi nadzor opravljali delavci Komunale. Kršitelja bodo o
kršitvah opozorili. V kolikor ne bo upošteval opozoril, ga bodo prijavil inšpekcijskim službam.
Blaž Knific: Koliko ljudi je kupilo zabojnik za biološke odpadke? Zanimalo ga je še, kako je a
prijavo in odjavo bivališča?
Henrika Zupan je pojasnila, da so prodali 142 zabojnikov. Zadovoljni so s prodajo tudi če se
primerjajo s sosednjo občino. Komunala pa enkrat letno preverja podatke iz baze stalno prijavljenih.
Po razpravi je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 11/3: Sprejme se Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki na območju občine Kranjska Gora, v besedilu predloga za I.
OBRAVNAVO in se ga posreduje v 15 dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za
spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo.
Vida Černe je podala uvodno obrazložitev. Stevo Ščavničar pa je podal podrobnejšo obrazložitev.
Občina podoben pravilnik že ima. S tem novim pravilnikom pa so določili nove ukrepe.
V razpravi so sodelovali:
Anton Požar: Pojasnil je, da je zadevo obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne
službe. Izrazil je upanje, da bodo podjetja in posamezniki te ukrepe izkoristili.
Mirjam Žerjav: Pohvalila je pripravo pravilnika. Pomembno pa je, da vsi tisti, ki so zainteresirani,
spremljajo objave razpisov.
Jože Zupančič: Strinjal se je s pravilnikom. Izrazil je skrb nad tem, da bodo ljudje dobili pomoč,
zaposlene pa nato odpustili. Bil je mnenja, da bi morali od prejemnikov pomoči dobiti
dolgoročnejšo garancijo.
Urška Železnikar je pojasnila, da je težko določiti daljše časovno obdobje. Predlagala pa je, da bi
kakšno specifično stvar bolj podrobno opredelili v razpisu.
Slavko Miklič: Zanimalo ga je, kako je s pomočjo podjetnikom začetnikom ter kako je s pomočjo
samozaposlenim oz. sobodajalcem.
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Urška Železnikar je pojasnila, da je sobodajalstvo vezano samo na fizične osebe. Kar pa se tiče
drugih investicij, pa je bolj primeren ukrep dve.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 11/4: Občinski svet občine Kranjska Gora sprejme Pravilnik o dodeljevanju

državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kranjska Gora.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Stanovanjski program Občine Kranjska Gora za leto 2012.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Alojz Jakelj je podrobneje predstavil Stanovanjski program, ki ga določa stanovanjski zakon.
Prihodki od najemnin so v višini 94.300 EUR. Odhodki pri stanovanjskem programu pa so precej
višji.
Jože Zupančič: Opozoril je, da je eden od navedenih lastnikov v programu že pokojen.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da ima občina v več stanovanjskih objektih samo po eno ali dve
stanovanji. Razveseljivo pa je, da je precej lastnikov stanovanjskih objektov pristopilo k obnovi.
Tako je bila občina pozvana, da v svojem deležu sodeluje pri obnovah.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje sklep:
SKLEP 11/5: Sprejme se Stanovanjski program občine Kranjska Gora za leto 2012.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog za spremembo višine sofinanciranja investicije
»Slovenski planinski muzej«. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Rajko Puš je podrobneje predstavil predlog za spremembo višine sofinanciranja investicije. Sama
vrednost investicije se je znižala na 88,18 % ocenjene vrednosti. Od Ustanove Avgusta Delavca so
dobili dopis, v katerem predlaga, da bi se njihova sredstva sofinanciranja znižala. Po tem predlogu
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bi namesto 400.000 EUR znašala vplačila v proračun občine 352.720 EUR. Sprejetje takšnega
predloga bi posledično znižal prihodke proračuna občine za 47.280 EUR.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanja sklepa:
SKLEP 11/6: V Pogodbi o sofinanciranju investicije »Slovenski planinski muzej v Mojstrani«
se višina sofinanciranja Ustanove Avgusta Delavca, zaradi nižje realizirane vrednosti
investicije, sorazmerno zniža iz 400.000 na 352.720 €.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 11/7: Za podpis aneksa k pogodbi se pooblasti župana Jureta Žerjava.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru – Pregled nad
pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev dodeljenih Razvojni zadrugi Dovje z.o.o..
Člani sveta so gradivo prejeli naknadno po pošti.
Marija Falak Zupančič je svetnikom predstavila nadzor nad proračunskimi sredstvi dodeljenih
Razvojni zadrugi Dovje. Nadzor so opravili na podlagi anonimne prijave. Na podlagi pregledane
dokumentacije je Nadzorni odbor Občine izrekel pozitivno mnenje k delu poslovanja občine, ki se
nanaša na izvajanja nadzora nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev
dodeljenih Razvojni zadrugi Dovje z.o.o. Mojstrana za obdobje 2006 – 2010.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
SKLEP 11/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev
dodeljenih Razvojni zadrugi Dovje z.o.o.

GLASOVANJE:

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

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Nakup nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli naknadno
po pošti.
Egidija Košir Mrovlje je podrobneje predstavila nakup nepremičnine v Mojstrani. Pojasnila je, da
cenitvenega poročila za nakup še niso prejeli.
V razpravi so sodelovali:
Vlasta Kotnik: Pojasnila je, da se KS Dovje Mojstrana strinja s predlaganima sklepoma.
Jože Zupančič: Zanimalo ga je, kaj lahko naredijo če državni cenilec določi ceno?
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da danes cenitve še ne poznajo. Izrazila pa je mnenje, da imajo
zadostna sredstva na proračunski postavki za ta nakup.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
SKLEP 11/9: Letni načrt pridobivanja nepremičnin za leto 2011 se dopolni z nepremičnino
parc. št. 1309/6 k.o. Dovje, nepremičnina parc. št. 1309/4 pa se spremeni v parc. št. 1309/8, ki
je nastala s parcelacijo zemljišča parc. št. 1309/4 k.o. Dovje, potrebnega za postavitev
avtobusnega postajališča v Mojstrani.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 11/10: Za potrebe javne infrastrukture se kupita nepremičnina parc. št. 1309/6 in
parc. št. 1309/8, obe k.o. Dovje, po ocenjeni vrednosti.
Vse stroške v zvezi s prodajno pogodbo poravna Občina Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Menjava in prodaja nepremičnin. Člani sveta so gradivo
prejeli naknadno po pošti.
Egidija Košir Mrovlje je podrobneje predstavila menjavo in prodajo zemljišča v Kranjski Gori.
Cenitev nepremičnine so svetniki prejeli na sami seji.
V razpravi so sodelovali:
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Jože Zupančič: Pojasnil je, da se svet KS Kranjska Gora strinja s predlaganimi sklepi.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagane sklepe:
SKLEP 11/11: Letni načrt razpolaganja z nepremičninami za leto 2011 se dopolni s prodajo
zemljišča parc. št. 891/95, 891/96, 891/97 in 891/98, vse k.o. Kranjska Gora.
SKLEP 11/12: Sklene se menjalna in prodajna pogodba za zemljišča parc. št. 891/95, 891/96,
891/97 891/98 in 728/5 vse k.o. Kranjska Gora.
SKLEP 11/13: Kupnino za vsa navedena zemljišča predstavlja ocenjena vrednost posamezne
nepremičnine po cenitvenem poročilu sodnega izvedenca in cenilca Danila Klinarja. Kupnina
se medsebojno poračuna.
SKLEP 11/14: Stroške davka na promet nepremičnin in stroške overitve podpisov plača vsaka
stranka od svoje nepremičnine.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklepi so bili sprejeti.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so svetniki v gradivu prejeli odgovore na zastavljena vprašanja z
9. in 10. seje občinskega sveta. Na sejo pa so povabili tudi direktorja WTE Roberta Bizjaka, da bo
predstavil nekatere probleme glede kanalizacijskega sistema.
Robert Bizjak je pojasnil, da zadnje čase posluša več pripomb glede delovanja kanalizacijskega
sistema. Pojasnil je, da v kanalizacijski sistem pridejo odpadki, ki tja ne sodijo. V kanalizacijskem
sistemu imajo vključenih 23 črpališč. Največ težav se pojavlja v KS Dovje Mojstrana. Dan po tem,
ko so imeli na KS Dovje Mojstrana sestanek zaradi zamašitve kanalizacije se je zamašitev ponovila.
Glavne težave za okvaro črpališča so neprimerni odpadki. Največ težav povzročajo vlažilni robčki,
odpadki od prehrane, še posebej olje. S pomočjo projekcije je s slikami prikazal vzroke zamašitve.
V črpališču se pojavljajo tudi večji kosi kamenja, kosi asfalta, leseni kol. Bil je mnenja, da gre pri
teh zadevah za vandalizem. Zaradi okvar imajo tudi večje stroške vzdrževanja. Črpališča bodo
popolnoma obnovili. Pripravili bodo zgibanke in jih poslali občanom. Cena črpalke so od 2500
EUR.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo morali s kanalizacijskim sistemom delovati odgovorno.
Svetnike je pozval, če imajo tudi vprašanja za koncesionarja.
11/1 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, če bi lahko v jaške ustavili mehanske zapore? V Avstriji si je ogledal primer
mehanske zapore jaška.
Robert Bizjak je pojasnil, da je v celi občini približno 600 jaškov kanalizacijskega kolektorja. V
Mojstrani je teh jaškov okoli 100. Cena takšnega jaška pa znaša čez 1000 EUR. Črpališča imajo
zaklenjena. Razmišljali so, da bi jaške zavarili, vendar bi s tem onemogočili tudi vzdrževanje.
Ljudje bi morali razumeti, da je to naša skupna lastnina.
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11/2 Vlasta Kotnik – vprašanje - ustno
Zanimalo jo je, kdaj bo imela lokalna televizija ATM TV digitalni signal?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo vprašanje posredovali lokalni televiziji.
11/3 Cvetka Pavlovčič – vprašanje - ustno
Zanimalo jo je, kako je s pločniki v Gozdu Martuljku? Na KS Rute so se pojavile informacije, da bi
nekateri občani prodali zemljo za pločnike, pa se pri njih še ni nihče oglasil za odkup.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je gospa Marina Jerala, ki za DRSC vrši odkupe čakala na
popravljen projekt. Ko bo prejela popravljen projekt, bo šla ponovno do lastnikov. Po besedah
predstavnika DRSC je bil sprožen postopek razlastitve, prav tako pa naj ne bi bilo težav s sredstvi
za izvedbo.
Egidija Košir Mrovlje je še dodala, da je bil projekt popravljen na pobudo lastnikov zemljišč.
Jože Zupančič je predlagal, da bi se v lokalnem časopisu objavila informacija glede pločnikov. V
samem kraju se širi več različnih informacij.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo zaprosili za informacijo.

11/4 Robert Plavčak – vprašanje - ustno
Pojasnil je, da ni v celoti zadovoljen z odgovorom 10/3. Zanimali so ga kriteriji za takšno odločitev
župana? Zaprosil je za dopolnitev odgovora.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo odgovor dopolnjen.
11/5 Robert Plavčak –vprašanje- ustno
Kakšen bo prometni režim in prometna ureditev v zimskem času v KS Kranjska Gora? Koliko časa
se bo v Kranjski Gori še parkiralo brezplačno?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so stališča do plačljivega parkiranja zelo različna. Glede
prometnega režima pa bo podana točna informacija.
11/6 Robert Plavčak –vprašanje- ustno
Opozoril je na objekt Ilirka, ki kazi izgled kraja. Zanimalo ga je, kaj se dogaja s tem objektom?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo vprašanje poslali lastniku objekta.
11/7 Robert Plavčak –vprašanje- ustno
Na zboru krajanov v Podkorenu je bila podana pobuda za ustanovitev svoje KS. Zanimalo ga je,
kdaj bodo o tem odločali na občinskem svetu?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so krajani Podkorena izrazili pobudo po svoji krajevni skupnosti.
Do naslednje seje bodo pripravili pisna pojasnila glede ustanavljanja nove krajevne skupnosti.
Mandat novi krajevni skupnosti pa lahko prične teči šele ob naslednjih lokalnih volitvah.
11/8 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, kako je z ocvetličenjem v občini?
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11/9 Bogdan Janša – pobuda - ustno
Od JP Komunale je dobil pojasnilo glede zelenja, ki posega v cestno telo. Predlagal je, da bi lastnike
najprej opozorili.
11/10 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, kako je z obnovo na Delavski ulici v Mojstrani?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo Delavska ulica obnovljena do tja, kamor jo sedaj obnavljajo.
Rajko Puš je pojasnil, da so o tem pripravili pisni odgovor, ki je v gradivu. Obnova pa je bila že
končana.
11/11 Blaž Knific – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, če bodo v letu 2013 nadaljevali z obnovo Delavske ulice?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da morajo najprej sprejeti proračun za leto 2012. V času obravnave
proračuna lahko podajo tudi spremembo pri cestah. Obnovil pa se je samo del ceste, saj so zaradi
napake v proračunu planirali krajšo cesto, kot je dejanska dolžina ceste.
11/12 Blaž Knific – pobuda - ustno
Že na prejšnji seji se ni strinjal z ukinitvijo GIS-a. Predlagal je, da bi to storitev občanom omogočili.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je GIS občine dostopen na spletni strani občine. S pomočjo
projekcije je prikazal možnost dostopa. Na Geodetski upravi je dostopen e-prostor.

Ad 10.
Informacije:
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je šola v Kranjski Gori prešla nazaj na enoizmenski pouk.
Udeležili so se srečanja partnerskih mest v občini Trogir, kjer so podpisali listino o sodelovanju.
Gre za občino z bogato kulturno dediščino. Delegacijo občine Trogir bodo povabili v Kranjsko
Goro. V naslednjem letu pa bi se lahko organizirali in se odpravili v Trogir.
Direkcija RS za ceste je začela obnavljati cesto na Korensko sedlo. Ogledal si je tudi gradbišče.
Cesta je trenutno zaradi del zaprta.
Seja je bila zaključena ob 20.49 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

