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Z A P I S N I K

12. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 14.12.2011 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,
 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 Komisije za MVVI, zapisnik KS Dovje Mojstrana, zapisnik Odbora za
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami ter cenitveno poročilo.
Najprej so obravnavali zapisnik 11. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 11. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo in sprejem zapisnik 11. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
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SKLEP 12/1: Potrdi se zapisnik 11. 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.
14.
15.

DNEVNI RED:
Komisija za MVVI
- Imenovanje člana območne izpostave JSKD
- Mnenje o kandidatih za ravnatelja OŠ 16. december Mojstrana
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2012 – II. obravnava
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju
občine Kranjska Gora – II. obravnava
Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2012
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Kranjska Gora za leto 2012
Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za leto 2012
Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in
povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2012
Program dela Nadzornega odbora za leto 2012 ter Finančni načrt za leto 2012
Končno poročilo o opravljenem nadzoru - Pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih
sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o. in sicer v okviru postavke 063002 –
vodovodno omrežje, proračun za leto 2008 rebalans proračuna za leto 2008 in proračun za leto 2009
Potrditev najemnine za najem občinskih zemljišč
Ustanovitev stavbne pravice
Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od 15.11.2010 do
15.11.2011
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.
Slavko Miklič je pojasnil, da so na Komisiji za MVVI obravnavali:
- Imenovanje člana območne izpostave JSKD
- Mnenje o kandidatih za ravnatelja OŠ 16. december Mojstrana.

Člani sveta so zapisnik Komisije za MVVI prejeli na seji.
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Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 12/2: Občinski svet Občine Kranjska Gora za člana Območne izpostave Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti imenuje Petro Mlinar iz Kranjske Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 12/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora ugotavlja, da vse kandidatke
izpolnjujejo razpisne pogoje za ravnateljico, kar je razvidno iz vloge Sveta Osnovne
šole 16. decembra Mojstrana ter podaja naslednje mnenje:
Vse kandidatke so se ustrezno predstavili in izkazali precejšnjo mero kompetentnosti.
Za najustreznejšo kandidatko za ravnateljico OŠ 16. decembra Mojstrana Občinski
svet Občine Kranjska Gora podpira kandidatko Darjo Pikon.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2012 – II.
obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem. V času 15-dnevne obravnave je podal pripombe
in predloge Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter svet KS Dovje Mojstrana
(zapisnik sveta KS Dovje Mojstrana so člani sveta prejeli na sami seji). Na podlagi 15-dnevne
obravnave je bil podan dopolnjen predlog proračuna. V dopolnjenem predlogu proračuna se
povečujejo prihodki za 208.152 € ter odhodki za 1.144.942 €. Primanjkljaj v višini 2.431.500 € se
bo pokrival z ocenjenim presežkom preteklih let. Podrobno je obrazložil spremembe posebnega dela
proračuna. Opredelil se je tudi do pripomb in predlogov v 15-dnevni obravnavi. Na predlog
proračuna v drugi obravnavi pa ni bilo vloženih amandmajev. V skladu s 85. členom Poslovnika je
ugotovil, da je proračun usklajen med prihodki in odhodki.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 12/4: Sprejme se Proračun občine Kranjska Gora za leto 2012.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 12
PROTI – 4

Sklep je bil sprejet.
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Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki na območju občine Kranjska Gora – II. obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
Rajko Puš je podal podrobnejšo obrazložitev. V času 15 dnevne obravnave ni bilo pisnih pripomb.
Pri pripravi predloga za drugo obravnavo so upoštevali pripombe, ki so bile podane na prvi
obravnavi odloka.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 12/5: Sprejme se Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki na območju občine Kranjska Gora, v besedilu predloga za II.
obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu. Člani sveta
so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev. Poudarila je, da se subvencija občine iz
75% poveča na 81%. Manjkajoča sredstva se zagotovijo iz proračuna občine.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanji sklep:
SKLEP 12/6:
1. Občinski svet Občine Kranjska Gora daje Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja
Jesenice soglasje k ceni storitve pomoč na domu in soglasje k subvenciji k ceni storitve
pomoč na domu v naslednji višini:
Cena storitve pomoč na domu
Cena v delovnih dneh
Cena v nedeljah
Cena ob praznikih in dela prostih dnevih

2. Cene stopijo v veljavo 1.1.2012.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

€

16,76
23,46
25,14

subvencija občine

€

cena za uporabnike €

13,63
19,08
20,45

3,13
4,38
4,69

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2012.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev. Letni program športa je obravnaval tudi
pristojen odbor, ki je program tudi podprl.
V razpravi je sodeloval:
Bogdan Janša: Ali je potrebno pri prijavi za investicijo v športno infrastrukturo predložiti
dokumentacijo za izvedbo investicije?
Vlasta Skumavc Rabič je pojasnila, da je razpis predviden samo za dejavnost in ne za investicije.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 12/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Letni program športa Občine
Kranjska Gora za leto 2012.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2012. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
SKLEP 12/8: Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2012.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za leto
2012. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
SKLEP 12/9: Sprejme se Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v
Občini Kranjska Gora za leto 2012.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske
površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Kranjska Gora za leto 2012 . Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.

Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
SKLEP 12/10: Sprejme se Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine,
ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Kranjska Gora za leto 2012.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Program dela Nadzornega odbora za leto 2012 ter Finančni
načrt za leto 2012. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Predsednica Nadzornega odbora Marija Falak Zupančič je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
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SKLEP 12/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Programom dela
nadzornega odbora za leto 2012 in Finančnim načrtom za leto 2012.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru - Pregled nad
pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska
Gora d.o.o. in sicer v okviru postavke 063002 – vodovodno omrežje, proračun za leto 2008,
rebalans proračuna za leto 2008 in proračun za leto 2009. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Predsednica Nadzornega odbora Marija Falak Zupančič je podala zelo podrobno obrazložitev.
Nadzorni odbor je izrekel javnemu podjetju Komunala d.o.o.
- mnenje s pridržkom k pravilnosti dela poslovanja, ki se nanaša na porabo proračunskih
sredstev v okviru postavke 063002-vodovodno omrežje proračun za leto 2008 in 2009
- pozitivno mnenje k pravilnosti postopka oddaje javnega naročila po določilih Zakona o
javnih naročilih
- mnenje s pridržkom k pravilnosti in zakonitosti postopka od razpisa do izbire
izvajalca, podpisa pogodbe do zaključnih del in primopredaje.
Nadzorni odbor je izrekel negativno mnenje k delu nadzornega organa IPG Kranjc, Boštjan Kranjc
s.p..
Prav tako pa je Nadzorni odbor pripravil priporočila in predloge.
V razpravi so sodelovali:
Slavko Miklič: Poročilo nadzornega odbora je zelo kakovostno. Zajema vsa dogajanja v zvezi z
gradnjo vodarne, ki pa ni pričela delovali. S tem poročilom so se občinski svetniki v popolnosti
seznanili z vzroki za neuporabo vodarne.
Vesna Kovačič: Pohvalila je delo nadzornega odbora. Izrazila je upanje, da bodo tudi v bodoče tako
temeljito in natančno ugotavljali dejstva.
Robert Plavčak: Iz ugotovitev je bil seznanjen, da je bil naveden DIIP, ki pa ni bil nikoli dopolnjen
oziroma obravnavan na občinskem svetu. Nikjer ni zasledil, kaj je bilo z bančno garancijo.
Zanimalo ga je, na kakšen način je sedaj rešena zadeva z vodo, saj vodarna ne deluje? Ali bodo
proti nadzornemu organi povzeli še kakšne ukrepe?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je študija oskrbe s pitno vodo predvidela kratkoročne in
dolgoročne ukrepe za oskrbo s pitno vodo. Kratkoročni ukrep je bila postavitev vodarne. Dolgoročni
ukrep pa so bile nove vrtine. V tem času je bil del dolgoročnih ukrepov narejen. Z vrtino pri Leku je
pridobljena zadostna količina pitne vode. Zaradi dolgega postopka pridobivanja gradbenega
dovoljenja za črpališče in povezovali vod v letu 2011 ta ukrep ni bil izveden. Z proračunom za leto
2012 so zagotovljena sredstva za izvedbo.
Marija Falak Zupančič je pojasnila, da garancija še ni bila unovčena. Naloga nadzornega odbora je
bila, da pregledajo porabo sredstev in kakšno je stanje z vodarno. Podali so svoje mnenje, da je v
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bodoče potrebno zagotoviti učinkovite nadzorne mehanizme nad izvajanjem izvajalcev javnih
naročil. Glede samega nadzornika morajo odločitev sprejeti v okviru občinskega sveta.
Robert Plavčak je zaprosil, da se preveri, če tožba vsebuje tudi tožbo proti nadzorniku. Če tega ni,
bi morali ukrepati.
Rajko Puš je pojasnil, da je bil DIIP sprejet na občinskem svetu v prejšnjem mandatu. Z rebalansom
proračuna so sprejeli povišano vrednost investicije za vodarno. V samem DIIP-u je bila zato
popravljena samo vrednost.
Bogdan Janša: Pohvalil je pripravo poročilo nadzornega odbora. Strinjal se je z mnenjem
nadzornega odbora, da pridobijo strokovnjake z referencami.
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da je s tem poročilom dana tudi vest bodočim izvajalcem. Za vsak
nadzor obstaja zakonodaja. Imeli so nesrečno roko z izbiro izvajalca. Želel je, da se ta zgodba čim
prej zaključi in da občina dobi vrnjena sredstva.
Blaž Knific: Pohvalil je poročilo nadzornega odbora. Že v preteklosti je izjavil, da nimajo srečne
roke pri izbiri nadzorov. Če bi nadzornika delala v skladu z zakonom, do tega ne bi prišlo. Izrazil je
upanje, da je bila to šola za v bodoče. Zanimalo ga je, če so bila nadzornikoma nakazana sredstva v
višini 1,17% od neto vrednosti investicije?
Marija Falak Zupančič je pojasnila, da sredstva niso bila v celoti nakazana.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bodo morali potruditi in izbirati referenčne strokovnjake. Je pa
opozoril, da so lahko referenčni strokovnjaki tudi potencialni ponudniki. Izrazil je upanje, da bo
policija zadevo čim prej raziskala, sodišče pa o tem odločilo.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 12/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v
Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 11.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Potrditev najemnine za najem občinskih zemljišč. Člani sveta
so gradivo prejeli s sklicem. Na sami seji pa so prejeli še cenitev.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev. Pojasnila je, da gre za zemljišča, ki so v
lasti občine, vendar jih uporabljajo občani.
V razpravi so sodelovali:
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Bogdan Janša: Kot predsednik Odbora za prostorsko planiranje in razpolaganje z nepremičninami je
predlagal, da bi cenik obravnavali še na odboru.
Janez Mlinar: Strinjal se je se predlogom Bogdana Janše.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da za vsak odkup oz. prodajo občina naroči cenitev zemljišča. Kar pa
zadeva odkup zemljišč v preteklosti uporabljene za občinske ceste, pa je pa je bila s sklepom
občinskega sveta sprejeta vrednost 6,26 €/m2.
Jože Zupančič: Predlagal je enotno ceno najema zemljišč za celo občino.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je cena različna zaradi različne vrednosti zemljišča v posameznih
naseljih občine.
Vesna Kovačič: Ali krajevne skupnosti sodelujejo pri pregledovanju seznama občinskih zemljišč?
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da so s pomočjo študenta pričeli pregledovati seznam zemljišč.
So se pa dogovarjali, da si bodo pomagali tudi s tajniki krajevnih skupnosti.
Janja Dolhar: Bila je mnenja, da ni dobro, da se cene tako razlikujejo po posameznih naseljih.
Jože Zupančič: Zanimalo ga je, če ima to kakšne vpliv na proračun.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da nima bistvenega vpliva.
Janez Mlinar: Bil je mnenja, da je takšna rešitev dobra in potrebno. Dogovoriti se morajo samo o
ceni.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so kar nekaj časa iskali rešitev za to zadevo.
Bogdan Janša: Bil je mnenja, da se bodo lahko lažje odločili, če bo cenilec na odboru pojasnil
zadevo.
Župan Jure Žerjav je na podlagi razprave prekinil točko. Pojasnil je, da bodo počakali, da se na seji
Odbora za prostorsko planiranje in razpolaganje z nepremičninami obravnava ta predlog in naj se na
sejo povabi tudi cenilca, da bo podal pojasnila. Zadevo pa bodo nato uvrstili na eno od naslednjih
sej.

Ad 12.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Ustanovitev stavbne pravice. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem. Celotno točko pa so prejeli že na 10. seji občinskega sveta. Takrat je bila točka umaknjena
z dnevnega reda. Podana pa je bila pobuda, da se jo uvrsti na eno od naslednjih sej. Zato bodo to
točko ponovno obravnavali. Svet KS Dovje Mojstrana je na svoji 13. seji sprejel pozitivno mnenje k
tej točki.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev ustanovitev stavbne pravice. Predlagano
je, da bi z javnim razpisom zbrali ponudbe.
V razpravi je sodeloval:
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Jože Zupančič: Pozval je svetnike, da podprejo predlagani sklep.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 12/13: V skladu z določbo 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 86/2010) in 3. odstavka 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 34/2011) , se objavi javni razpis – Javno zbiranje
ponudb za ustanovitev stavbne pravice na celotnem zemljišču s parc. št. 2073/42 k.o. Dovje ali
na delu tega zemljišča, za gradnjo objekta za proizvodnjo, kot ga omogočajo prostorsko
planski akti Občine Kranjska Gora, v predloženem besedilu.
Vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe o stavbni pravici plača izbrani ponudnik.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 11
PROTI – 3

Sklep je bil sprejet.

Ad 13.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine
Kranjska Gora v obdobju od 15.11.2010 do 15.11.2011. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
SKLEP 12/14: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o realizaciji
sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od 15.11.2010 do 15.11.2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 14.
12/1 Mojca Kelvišar– vprašanje - ustno
Že lansko leto je bilo v proračunu načrtovana gradnja stanovanj v Mojstrani. Zanimalo jo je, zakaj
do realizacije ni prišlo?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil za območje Fabrke v Mojstrani v lanskem letu začet
postopek za sprejem delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki je pogoj za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Od pristojnih državnih ustanov so prejeli še dodatne zahteve. Izrazil je
upanje, da bo ta kat sprejet v letu 2012.
12/2 Mojca Kelvišar– pobuda - ustno
Podala je pobudo, da bi uredili vsaj en uvoz v Mojstrano.
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Župan Jure Žerjav je bil mnenja, da gre za večji problem uvoza kot v Kranjski Gori. Gre za križišči
državne ceste z državno cesto. Za obe križišči sta že izdelana projekta. Glavni razlog, da se zadeve
ne uredijo, je pomanjkanje denarja v državnem proračunu.
12/3 Mojca Kelvišar– vprašanje - ustno
Ali je bilo kupljeno zemljišče poleg Mercatorjeve trgovine v Mojstrani?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so s strani Mercatorja prejeli cenitev za zemljišče. Izrazil je
upanje, da bodo z Mercatorjem dosegli dogovor.
12/4 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Pojasnil je, da ni bil zadovoljen z odgovorom Službe za okolje in prostor. Vprašanje bo ponovno
zastavil in sicer v pisni obliki.
12/5 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Kako je z usklajevanjem odloka o oglaševanju?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so v času obravnave in tudi po njej prejeli številne pripombe in
predloge za izjeme. Izrazil je mnenje, da bodo odlok na eni od naslednjih sej ponovno predložili
občinskemu svetu v obravnavo a kot predlog v prvi obravnavi, zaradi številnih sprememb.
12/6 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Kako bo z višino cene odvoza bioloških odpadkov?
Podlaga za določitev cen je bil današnji sprejem Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Kranjska Gora. Zadevo bodo
obravnavali na eni od naslednjih sej.
12/7 Jože Zupančič –pobuda- ustno
Podal je prošnjo občanom, da bi se vzdržali metanja petard.
12/8 Cvetka Pavlovčič – vprašanje - ustno
Zanimalo jo je, zakaj cesta v Gozdu Martuljku ni bila dokončana v letošnjem letu.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil razlog zmrzal, saj je zemlja že zmrznila. Podoben problem je
tudi na Belci.
12/9 Janez Mlinar – vprašanje - ustno
Izrazil je zadovoljstvo nad zadnjo številko Zgornjesavca. Svetu glasila je dal v razmislek, da bi
ostali na časopisnem formatu.
12/10 Blaž Knific – vprašanje - ustno
Pločnik na Mojstranški gobeli je narejen. Še vedno pa ni bilo odmere in plačila zemljišč.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da so sredstva planirana v proračunu za leto 2012 in da so
postopki odmere predvideni v letu 2012.
Blaž Knific je zaprosil, da se lastnike zemljišč o tem obvesti.
12/11 Blaž Knific – vprašanje - ustno
Kdaj se bodo odstranile korenine lipe pri pokopališču na Dovjem?
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12/12 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Eden od najemnikov prostorov v KS Dovje Mojstrana je pojasnil, da prihaja do poškodb v prostoru.
Zanimalo ga je, kako bodo zadevo rešili.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se zadeva rešuje.
12/13 Bogdan Janša – pojasnilo - ustno
Pojasnil je, da nekateri svetniki v zadnjem času prejemajo anonimke. V zadnji anonimki so bile
omenjene tudi njihove družine in koristi za te družine. Glede na to, da se zadeva v anonimki tiče
tudi njegove integritete, je sporočil avtorjem anonimke, da so sproženi vsi postopki za kazensko
ovadbo proti neznanemu storilcu.

Ad 15.
Informacije:
• Popravljena je bila cesta preko prelaza Korensko sedlo
• 16.12.2011 bo proslava v Osnovni šoli 16. decembra v Mojstrani
• 19.12.2011 organizirajo »Tamali kamenčki« prednovoletno zabavo
• 27.12.2011 pa bo tradicionalni novoletni koncert godbe napihala
Izrazil je upanje, da se bodo tudi s svetniki pred novim letom še enkrat dobili. Vsem je zaželel
vesele praznike in srečno v letu 2012.
Seja je bila zaključena ob 19.09 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

