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: 29.03.2012
Z A P I S N I K

14. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 28.03.2012 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, Matevž Podrekar, Cvetka Pavlovčič, Vlasta Kotnik, Gregor Benedik, Janja
Dolhar in Mirjam Žerjav (15 od 16)
Mojca Kelvišar - odsotna
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Vida Černe, Henrika Zupan, Robert Bizjak, Stevo Ščavničar.
 PRISOTNI NOVINARJI: ATM TV, Marjana Ahačič – Gorenjski Glas.
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 po pošti prejeli še Poročilo o delu Sveta glasila za leto 2011,na seji pa so prejeli še
zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje za nepremičninami, zapisnik Odbora z a
gospodarstvo in gospodarske javne službe, zapisnik Statutarno pravne komisije, dopise v zvezi z
sprejemanjem občinskih prostorskih načrtov, dopise v zvezi z obratovanjem pošt, menja KS
Kranjska Gora in KS Rute ter razglas o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja.
Najprej so obravnavali zapisnik 13. seje.
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I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 13. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 13. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 14/1: Potrdi se zapisnik 13. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je predstavil dnevni red ter pojasnil, da z dnevnega reda umika točko 1. Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za Planico (R/R1). Razlog je v tem, da s
strani pristojnega ministrstva še niso dobili pisne potrditve.
II.

DNEVNI RED:

1.

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obdelave komunalnih odpadkov in
finančnega jamstva za leto 2012
2. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda
za leto 2012
3. Poslovno poročilo LTO-ja – Zavod za turizem Občine Kranjska Gora za leto 2011
4. Poslovno poročilo za leto 2011 in program dela za leto 2012 - RAGOR
5. Poročilo o delu Sveta glasila za leto 2011
6. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2012
7. Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
8. Določitev višine najemnine za najem občinskih zemljišč
9. Prodaja nepremičnine
10. Vprašanja in pobude
11. 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.
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali Sklep o določitvi višine subvencioniranja
cene storitve obdelave komunalnih odpadkov in finančnega jamstva za leto 2012

Rajko Puš je pojasnil, da se v letošnjem letu srečujejo z dvema novima stroškoma na
odlagališču Mala Mežakla in sicer: s stroškom obdelave komunalnih odpadkov in stroškom
finančnega jamstva, ki ga zahteva okoljevarstveno dovoljenje. Z drugim stroškom morajo
zagotoviti denar za čas po zaključku obratovanja odlagališča Mala Mežakla. Zaradi
zamrznitve cen se ta strošek ne mora zaračunati končnim uporabnikom. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Anton Požar: Pojasnil je, da je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe zadevo
obravnavali. Opozoril je na dejstvo, da ko bo zgrajena sortirnica, da se bodo stroški še
povišali.
Robert Plavčak: Pojasnil je, da so zadevo obravnavali na Statutarno pravni komisiji. V
kolikor bosta sklepa objavljena v javnem glasilu, je potrebno to navesti v sklepu. Zanimalo
ga je še, koliko so pri odlaganju odpadkov oddaljeni od 222 kg/prebivalca na leto? Ali je v
ceni vštet tudi DDV? S katerih postavk bodo prerazporedili potrebna sredstva?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo predlog za prerazporeditev pripravljen, ko bo
pripravljen rebalans proračuna.
Henrika Zupan je pojasnila, da je v gradivu cena obdelave odpadkov brez DDV-ja, cena
subvencije pa je že z DDV-jem. V naši občini so prebivalci ustvarili približno 350 kg
odpadkov na leto. Ta številka se je pa precej zmanjšala glede na pretekla leta.
Rajko Puš je pojasnil, da se gre za posamični akt, zato sklepa ne bosta objavljena.
Jože Zupančič: Zanimalo ga je, če je sprejet plan ukrepov izvajalca ob zapiranju? Ali je
sprejet finančni plan zapiranja odlagališča?
Henrika Zupan je pojasnila, da so ukrepi s predpisi določeni. Monitoring se izvaja še 30 let
po zaprtju. Denar za zapiranje se zbira na posebnem računu.
Anton Požar: V okoljevarstvenem dovoljenju je vse opredeljeno.
Vesna Kovačič: Izpostavila je, da bodo nekatere občine odvažale odpadke na druga
odlagališča. Ali ima to na proračun občine kaj vpliva?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da to ne vpliva na proračun.
Rajko Puš je pojasnil, da v kolikor se bo letna količina odpadkov znižala, se bo podaljšala
obratovalna doba odlagališča.
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Blaž Knific: Pojasnil je, da izgubljajo, ker ni tujega dovoza. Občina s tujim dovozom pridobi
tudi sredstva v proračun.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 14/2: Sprejme se Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obdelave
mešanih komunalnih odpadkov za leto 2012, v predloženem besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 14/3: Sprejme se Sklep o določitvi višine subvencioniranja finančnega jamstva za
zapiranje in izvajanje ukrepov za nadzor po zaprtju odlagališča Mala Mežakla za leto 2012, v
predloženem besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda za leto 2012.
Rajko Puš je podal podrobnejšo obrazložitev. Pojasnil je, da gre za podoben sklep, kot v preteklem
letu. Gre za sofinanciranje plačila omrežnine oziroma sofinanciranje najemnine, ki jo koncesionar
plačuje občini. Koncesionar zaradi zamrznitve cen teh stroškov ne sme zaračunati končnim
uporabnikom. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Anton Požar je pojasnil, da so gradivo obravnavali tudi na Odboru za gospodarstvo in gospodarske
javne službe. Ob razpravi so se pojavila vprašanja, kako se izvaja odlok o obvezni priključitvi?
Robert Bizjak je pojasnil, da imajo sezname občanov, ki imajo tehnično možnost, pa še niso
priključeni na kanalizacijo. Občanom bodo sedaj poslali obvestila o obveznem priklopu v roku 6
mesecev. Po 6 mesecih bodo o tem, kdo še ni priklopljen obvestili medobčinski inšpektorat. Občane
je pozval, da naj resno vzamejo prejeta obvestila o priklopu na kanalizacijo.
Župana Jureta Žerjava je zanimalo, kdaj bodo pričeli z izdajanjem obvestil?
Robert Bizjak je pojasnil, da bodo z 2. aprilom 2012 pričeli izdajati obvestila.
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Robert Kerštajn: Zanimalo ga je, kako bo z objekti, ki nimajo tehnične možnosti?
Robert Bizjak je pojasnil, da bodo morali tudi ostale nekako rešiti do leta 2017. Prelivov v okolje ne
bo več dovoljeno.
Gregor Benedik: Izpostavil je problematiko ob reki Pišnici, kjer fekalije še vedno teče v reko.
Robert Bizjak je pojasnil, da so nekateri še priključeni na mešani sistem, ki se konča z izlivi v reko.
Zadeva naj bi se uredila v roku 6 mesecev. V kolikor se ne bo, bo zadevo prevzela v obravnavo
inšpekcija.
Po razpravi je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 12/4: Sprejme se Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve odvajanja
komunalnih odpadnih voda za leto 2012, v predloženem besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali Poslovno poročilo LTO-ja – Zavod za turizem
Občine Kranjska Gora za leto 2011. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Vida Černe je podala krajšo obrazložitev.

Mirjam Žerjav je podala bolj obširno obrazložitev. Pojasnila je, da zavod deluje v skladu s
programom zavoda.
Janja Dolhar je kot predsednica Sveta zavoda LTO podala stališče o delu LTO. Bila je mnenja, da
LTO dobro dela.
V razpravi so sodelovali:
Blaž Knific: V gradivu je pogrešal kazalnike uspešnosti. Zanimalo ga je, če so kazalnike predstavili
na svetu zavoda in kdaj bodo kazalniki predstavljeni na občinskem svetu? Kateri je sedaj
prireditveni prostor v Kranjski Gori?
Mirjam Žerjav je pojasnila, da je svet zavoda obravnaval kazalnike uspešnosti. Svet zavoda pa je
sprejel sklep, da ni dolžan poročati posameznemu svetniku. V kolikor bo o tem sprejet sklep
občinskega sveta, bodo kazalniku predstavljeni. Največji dve prireditvi so v lanskem letu izvedli pri
hotelu Kompas, ostale prireditve pa so izvedli na trgu pred cerkvijo in v dvorani Vitranc. V
letošnjem letu pa so obe veliki prireditvi organizirali pred dvorano Vitranc. Zaradi varčevanja so bili
prisiljeni preiti na manjši prostor, kjer so z organizacijo prireditve manjši stroški.
Janez Mlinar: Sklep sveta zavoda se mu je zdel nenavaden, saj je občina ustanovitelj LTO-ja.
Predlagal je, da preverijo pravno podlago za sprejem sklepa.
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Anton Požar: Predlagal je, da sprejmejo sklep, da naj se kazalniki predstavijo na seji občinskega
sveta.
Blaž Knific: Presenečen je bil nad odgovorom sveta zavoda.
Mirjam Žerjav je pojasnila, da imajo v gradivu pregled po finančnem in denarnem toku. Kazalniki
temeljijo na tem. Svetniki imajo v gradivu vse podatke razen indeksov.
Robert Plavčak: Tudi njega je zanimalo, na kakšni pravni podlagi je svet zavoda sprejel sklep glede
predstavitve kazalnikov.
Bogdan Janša: Predlagal je županu, da predlaga sklep o predstavitvi kazalnikov.
Po razpravi je župan Jure Žerjav, dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 14/5: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Poročilu o delu LTO –
Zavoda za turizem občine Kranjska Gora za leto 2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 14/6: Občinski svet Občine Kranjska Gora poziva Svet zavoda za turizem občine
Kranjska Gora, da na eni od naslednjih sej predstavi kazalnike merjenja uspešnosti dela
LTO.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali Poslovno poročilo za leto 2011 in program dela
za leto 2012 - RAGOR. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Vida Černe je podala krajšo obrazložitev. Poudarila je, da se financirajo samo konkretni projekti.
Stevo Ščavničar, direktor RAGOR-ja, je podrobneje predstavil poslovno poročilo za leto 2011 in
program dela za leto 2012. Občina Kranjska Gora je z vidika njihovega dela najbolj razvojno
naravnana.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Kot predsednik sveta zavoda je pojasnil, da svet zavoda letno pregleduje projekte, ki
jih izvajajo. Svet zavoda je potrdil poročilo o delu za leto 2011 in plan dela za leto 2012. Problem
Ragorja je ta, da ne sme najemati kreditov.
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Bogdan Janša: V imenu Turističnega društva Dovje Mojstrana je pojasnil, da so ugotovili, da se
projekt stara hišna imena na območju KS Dovje Mojstrana v letu 2012 ne bo izvajal. Ideja za
zbiranje starih hišnih idej je prišla prav s turističnim podmladkom pri TD Dovje Mojstrana. TD
Dovje Mojstrana bi morali omenjati kot idejnega začetnika tega projekta. Zakaj v letu 2012 območje
Dovja in Mojstrane ni zajeto v ta projekt?
Stevo Ščavničar je pojasnil, da je dejstvo, da je Turistično društvo Dovje Mojstrana pričelo s tem
projektom. To so ob prvi najavi spregledali. Vodja projekta se je na radiu Triglav javno opravičil in
pojasnil, da je TD Dovje Mojstrana pričela s tem projektom. Ragor je nato ta projekt razširil in
nadgradil. Stara hišna imena bodo verjetno priznana tudi, kot nesnovna kulturna dediščina v
Unescovem seznamu. Razlog zakaj se projekt v letu 2012 ne nadaljuje na območju KS Dovje
Mojstrana je v tem, da imajo na tem območju že nekaj narejenega in sedaj urejajo območja, kjer ni
še nič narejenega. Je izrazil pa mnenje, da bodo tudi oni kmalu prišli na vrsto z nadaljevanje
nadgradnje tega projekta.
Vesna Kovačič: Bila je mnenja, da občina v letošnjem letu veliko sredstev namenja za projekte.
Glede na vložena sredstva pričakuje tudi prave učinke, da bodo projekti tudi zaživeli. Ali obstajajo
povezave med vsemi dejavnostmi v občini?
Stevo Ščavničar je pojasnil, da povezave obstajajo, vendar niso v njihovih okvirih. Pojasnil je
posamezne povezave, ki potekajo preko projektov. Pojasnil je, da je uspešnost tudi težko izmeriti.
Pri projektu starih hišnih imen lahko zelo natančno izmerijo rezultate. Pri predavanjih pa lahko
uspešnost merijo samo z udeležbo na predavanjih.
Bogdan Janša: Kako poteka nabor projektov?
Stevo Ščavničar je pojasnil, da v avgustu pričnejo pripravljati predloge projektov. Pregledajo in
ocenijo koristnost že izpeljanih projektov. Nato se odločijo, če jih bodo naslednje leto ponovno
ponudili. Pripravijo pa še nabor novih projektov. Končni predlog je različen za posamezno občino.
V planih so samo projekti, ki jih potrdi posamezna občina.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so vsi projekti, ki so v planu, so tudi proračunu občine.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 14/7: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s poročilom o delu RAGORja za leto 2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 14/8: Občinski svet občine Kranjska Gora soglaša s Programom dela in finančnim
načrtom RAGOR-ja za leto 2012.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

7

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali Poročilo o delu Sveta glasila za leto 2011. Člani
sveta so gradivo prejeli naknadno po pošti.
Bogdan Janša je kot predsednik Sveta glasila podal poročilo o delu Sveta glasila za leto 2011.
Pojasnil je nekaj sprememb, ki so bile pri glasilu vpeljane. Sedaj se pripravlja nov razpis za
izdajanje glasila. Največja želja pa je, da bi se obseg glasila povečal.
V razpravi je sodeloval:
Jože Zupančič: Pojasnil je, da je zadovoljen z glasilom. Predlagal pa je, da se odlok o izdajanju
glasila posodobi.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 14/9: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil z Poročilom o delu Sveta
glasila za leto 2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto
2012. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Bogdan Janša je predstavil mnenje pristojnega Odbora, ki se je strinjal s predlaganim sklepom.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
SKLEP 14/10: Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2012 po
predlogu.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Bogdan Janša je predstavil mnenje pristojnega Odbora, ki se je strinjal s predlaganim sklepom.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
SKLEP 14/11: O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
LOKALNEGA POMENA
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine:
-

parc. št. 247/8, 1407/0, 1417/26, 1423/0, 1438/1, 1443/2, 245/0, vse k.o. 2167 – Rateče;
parc. št. 796/0, 789/3, obe k.o. 2168 - Podkoren,
parc. št. 85/3, 86/4, 141/3, 885/165, 3/3, 245/2, 256/2, 287/2, 288/0, 21/0, 885/13 in 891/22,
vse k.o. 2169 – Kranjska Gora.
II.
Pri nepremičninah iz I. točke tega sklepa se zaznamuje grajeno javno dobro v lasti Občine
Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Določitev višine najemnine za najem občinskih zemljišč. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev. Zadevo so že obravnavali na decembrski
seji občinskega sveta. V tem času so zadevo obravnavali in pripravili na pristojnem odboru za
prostor.
Bogdan Janša je predstavil mnenje pristojnega Odbora, ki se je strinjal s predlaganim sklepom.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
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SKLEP 14/12: Potrdi se tabela višine najemnin iz Cenitvenega elaborata št. 19-OZ-2012 z dne
18.2.2012, ki se upošteva za najem manjših delov stavbnih zemljišč v lasti občine, opredeljenih
v tem elaboratu.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Prodaja nepremičnine. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Bogdan Janša je predstavil mnenje pristojnega Odbora, ki se je strinjal s predlaganim sklepom.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
SKLEP 14/13: Izvede se prodaja nepremičnine – zemljišča parc. št. 397/12 k.o. Kranjska
Gora. Vrednost nepremičnine oziroma kupnina znaša 3.360,00 EUR, in je enaka ugotovljeni
ocenjeni vrednosti v Cenitvenem poročilu št. 24-OZ-12 z dne 7.3.2012, ki ga je pripravil sodni
izvedenec in cenilec Danilo Klinar.
Pri prodaji nepremičnine kupec plača stroške davka na promet nepremičnin, občina pa
stroške overitve podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na prodajni pogodbi.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Ad 10.
14/1,2,3 Robert Kerštajn – vprašanja – pisno
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14/4 Anton Požar – pobuda – ustno
Čim prej je potrebno sprejeti Odlok o oglaševanju.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da zaradi obveznosti še ni uspel pregledati odlok, ki ga je strokovna
služba že pripravila. Predlog odloka bo posredovan v pregled tudi inšpekcijski službi.
14/5 Anton Požar – pobuda – ustno
Izpostavil je cesto čez Korensko sedlo. Podal je pobudo, da bi pri izvajalcih poskušali doseči, da bi
se cesto delno odprlo. Ne gre samo za vpliv na gospodarstvo ampak je pomembno za naše občane,
ki delajo v Avstriji.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so po prejemu obvestila o zapori ceste takoj stopili v stik z
izvajalcem. Zaprosili so ga, da bi poskrbeli za čimprejšnjo izmenično odprto cesto. Cesta je zaradi
potrebne obnove sedaj skopana do globine 7 metrov. Že oktobra so opozarjali na potrebno sanacijo
ceste. Zaveda se vpliva na gospodarstvo in ljudi, ki delajo v Avnstirji. Izrazil je upanje, da bo cesta
čim prej prevozna.
14/6 Anton Požar – pobuda – ustno
Izpostavil je kurjenje kresov. V kolikor se bo nadaljevalo obdobje brez padavin, je potrebno
posredovati obvestilo o tem, ali se bodo kresovi lahko kurili oziroma pod kakšnimi pogoji.
Župan Jure Žerjav je izrazil upanje, da bo prišlo do obilnejših padavin, da ne bo težav z vodo.
Opozoril pa je, da je kurjenje kresov namenjeno kurjenju kresov in ne kurjenja odpadkov.
14/7 Jože Zupančič – protest – ustno
Izrazil je protest proti takšnim vprašanjem glede ceste čez Korensko sedlo. Dolgo časa so si
prizadevali, da bi država pričela obnavljati to cesto. Sedaj pa se pojavljajo protesti, ker so se pričela
dela izvajati.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je cesta nujno potebna sanacije. Apel je bil namenjam samo v
smislu, da pohitijo z deli. Si pa ne zna predstavljati, kakšna bi bila škoda, če bi se najprej cesta
podrla, potem pa bi šele iskali odgovorne ter sredstva.
14/8 Jože Zupančič – protest – ustno
Izrazil je protest glede delovnih časov pošt v občini Kranjska Gora. Vprašal se je, ali ni pošta javno
podjetje, ki dela v korist državljanov? Kako naj kdo, ki dela deljeni delovni čas, prevzame pošto v
Gozdu Martuljku? Predlagal je, da občinski svet sprejme sklep, da se ne strinjajo s takšnim
delovnim časom.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so na občino prejeli poročilo Pošte Slovenije o delu za leto 2011
na Gorenjskem. V tem poročilu niti z besedo ni omenjeno kakršnokoli spreminjanje režima. Občina
o tem ne bi vedela nič, če sindikat Pošte Slovenije ne bi o tem obvestil občine. Dopis sindikata,
odgovor občine in nato še ponovni odgovor Pošte so svetniki prejeli na sami seji. Eden od
poslancev pa bo o tej problematiki postavil tudi poslansko vprašanje.
14/9 Vlasta Kotnik – pobuda – ustno
Podala je pobudo, da bi se postavili kontejnerji Humane za rabljena oblačila.
Anton Požar je pojasnil, da ima Humana svoje kapacitete zapolnjene in ne postavlja novih
kontejnerjev.
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14/10 Slavko Miklič – pobuda – ustno
Glede ceste čez Korensko sedlo je pojasnil, da ne trpi samo gospodarstvo. Gledati je potrebno tudi
na kmete ter požarno varnost. Gospodarstva nihče ni pravočasno obvestil o zapori ceste. Zaradi tega
so programi, ki so jih pripravili, slabo obiskani. Dnevnih gostov je veliko manj. Strinjal se je, da
morajo cesto obnoviti. Bil pa je menja, da bi moral dober gospodar tako skrbeti za ceste, da do
takšne situacije ne bi prišlo. Dobil je tudi informacijo, da naj bi v 10 dneh odprli izmenični promet.
Glede obnove bi se morali uskladiti z Avstrijci, ki bodo tudi še obnavljali del ceste. Cesta bi morala
biti konstantno delno odprta. V bilancah gospodarstva se bo to zelo poznalo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so dlje časa opozarjali na problem ceste čez Korensko sedlo.
Spodnji ustroj ceste je praktično blato. Cesta je sedaj odprta v globino 7 metrov. Oporni zid bi se
lahko sam od sebe zrušil. Takoj, ko je občina dobila obvestilo o zaprtju, je obvestila gospodarstvo.
Opozoril je, da je to državna cesta. Krivec za to, da je cesta zaprta, pa je v nevzdrževanju v
preteklih letih.
14/11 Slavko Miklič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kdo je odgovoren za avtomobil reklamo, ki stoji pred lokali v Kranjski Gori? Sedaj
je parkiran en meter in pol od vhoda v frizerski salon.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da avto stoji na zemljišču, ki je v zasebni lasti. Bodo pa vprašanje
postavili inšpekcijski službi.
14/12 Blaž Knific – pobuda – ustno
Podal je pobudo, da bi se pri velikih prireditvah posvetilo več varnosti tudi našim občanom.
Predlagal je, da bi glede tega poslali dopis na Policijsko upravo v Kranj. V času velikih prireditev je
policija prisotna na prireditvah, v ostalih krajih pa jih praktično ni. Zato se pojavljajo vlomi in kraje.

14/13 Blaž Knific – pobuda – ustno
Ponovno je podal pobudo, da bi za krajevne skupnosti natisnile karte občinskih javnih cest v
velikosti 1m x 1m. Dobil je informacijo, da je cena takšne karte 12 EUR.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bodo o tem še dogovorili.
14/14 Blaž Knific –vprašanje – ustno
Ali so že izdali naročilnico za odstranitev korenine lipe na Dovjem?
14/15 Blaž Knific – pobuda – ustno
Podal je pobudo, da se uredi brežina na Dovški gobeli. Sedaj na cesto pada veliko kamenja.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je nadzor že pozval izvajalca, da odpravi napake.
14/16 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Kdaj se bo pričelo strojno pometanje cest? Zaradi vremenskih razmer se je že zgodaj pričela
kolesarska sezona.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je kolesarska steza že očiščena.
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14/17 Blaž Knific – pobuda – ustno
Ko je pripravljal odgovore za občane je ugotovil, da na spletni strani ni vseh zapisnikov Odbora za
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. Podal je pobudo, da se zadevo pregleda in
doda zapisnike.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo napako popravili.
14/18 Janja Dolhar – pobuda – ustno
Na svetu KS Rateče so obravnavali problem, ki se je zgodil na razstavi ročnih del. V prostore KS
Rateče, kjer je bila razstava, sta prišla dva fanta in skozi zaprto okno zmetala mize in stole. Potrgala
sta ročna dela. Fizično sta se spravila na dve starejši gospe. Zaprosila je občino, da o tej zadevi tudi
kaj reče.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bila s strani občine že podana kazenska ovadba proti obema
storilcema. Poškodovano je bilo tudi občinsko premoženje. Bil je mnenja, da gre za vandalizem
brez primere. Materialna škoda je velika, nematerialna škoda pa je enormna. V te izdelke so dali
ljudje svojo dušo. Te izdelke so praktično uničili. Ratečani pa so stopili skupaj in na novo postavili
razstavo.
Rajko Puš je pojasnil, da je bil na pogovorih na policiji. S strani občine so podali kazensko ovadbo
za poškodovanje tuje stvari in za pregon storilcev kaznivega dejanja. Ocenili so vso škodo. Obe
udeleženki razstave, ki sta bili pri tem dejanju tudi poškodovani bosta sami podali predlog za
pregon. Prav tako bo ovadbo podalo turistično društvo zaradi uničenih izdelkov. Škoda je ocenjena
na okoli 6.000 EUR.
Jože Zupančič je bil zgrožen nad takšnim dejanjem.
14/19 Janez Mlinar – pobuda – ustno
Pohvalil je JP Komunalo za pometanje kolesarske steze. Je pa opozoril, da je kolesarska steza od
Kranjske Gore do Rateč v slabem stanju. Podal je pobudo, da se gre v sanacijo tega odseka.
Zanimalo pa ga je, kako je s kolesarskim mostom v Gozdu Martuljku?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da naj bi bil most končan pred poletno sezono. V letošnjem letu naj
bi preplastili kolesarsko stezo od Rateč proti Podkorenu. Za ta namen so dobili evropska sredstva.
Prepust pri Jekarci bodo popravili.
14/20 Gregor Benedik – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je s plinovodom južni tok? Ali bo speljan po naši občini? Kako občina pri tem
sodeluje?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da jih je ministrstvo v letu 2010 pozvalo, da podajo projektne pogoje
za izgradnjo plinovodnega omrežja. Seznanitve s traso, niti uradnega obvestila, da bo plinovod
potekal skozi našo občino pa občina nima. Vprašanje bodo naslovili na pristojno državno
inštitucijo.
14/21 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Pridružil se je pozivu, da se postavijo kontejnerji za rabljena oblačila.
14/22 Robert Plavčak – protest – ustno
Protestiral je proti danemu odgovoru o bančni garanciji za vodarno. Morali bi zahtevati garancijo za
dobro izvedbo del.
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14/23 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kaj se dogaja z lokalnim energetskim konceptom?
Rajko Puš je pojasnil, da se bo energetski koncept predstavljen na občinskem svetu predvidoma v
mesecu maju.
14/24 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kaj se dogaja s podjetjem Karavanška voda?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo informacija podana pisno.
14/25 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Predlagal je, da se uredi vaško koriti pri Kovariču v Gozdu Martuljku.
14/26 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Glede na odgovore glede OPN-ja, ki so jih prejeli pred sejo, je bil mnenja, da se bo rok za sprejem
podaljšal. Predlagal je, da se bolj aktivno pristopi k zadevi.
Župan Jure Žerjav je predstavil gradivo, ki so ga svetniki dobili na sami seji. Dobili so odgovore
pristojnih služb. Zaradi dodatnih zahtev (študije poplavne ogroženosti) se bo sprejem zavlekel za
leto ali več. Izdelati bo potrebno tudi konzervatorske načrte.
14/27 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Podal je predlog za racionalizacijo dela. Skupaj z vabilom za sejo Občinskega sveta bi lahko
pošiljali še vabila za seje odborov in komisij.
Župan Jure Žerjav je bil mnenja, da je pobuda smotrna.
14/28 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kaj je z danimi pobudami, ki jih je dal v zvezi z prometnim režimom in pripravo elaborata
prometne ureditve v občini? Rečeno je bilo, da bo župan podal poročilo.
14/29 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Predlagal je, da bi se na internetni uvodni stran občine uredila tudi povezava do JP Komunale.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je do JP Komunale možno priti s klikom na napis JP Komunala,
bodo pa še na spletno stran občine dodali logotip JP Komunale.
14/30 Bogdan Janša – pobuda – ustno
Podprl je pobudo Joža Zupančiča glede delovnega časa pošt.
Župan Jure Žerjav je dodal, da ob koncu seje Jože Zupančič predlaga sklep v zvezi s tem.
14/31 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, če so se odzvali na anketo glede zimskih počitnic?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so bili že objavljeni rezultati ankete. Občinska uprava se je
dejavno vključila v posredovanje predlogov. Na anketo je odgovorilo več kot 26.000 ljudi.
Rezultate je prebral s spletne strani RTV Slovenije. 45% jih predlaga, da bi se šlo nazaj na počitnice
kot so bile že pred dvema letoma, 20% jih predlaga teden daljše počitnice namesto jesenskih
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počitnic, manj kot 30% jih odgovarja, da je rešitev zadnjih dveh let ustrezna. Ostali odgovori pa so
dobili zanemarljiv odstotek. Bil je mnenja, da je ministrstvo dobilo jasen signal. Končno odločitev
pa bo sprejel minister.
14/32 Bogdan Janša – pobuda – ustno
Na seji KS Dovje Mojstrana je bila predstavljena diplomska naloga glede ureditve vaškega jedra v
Mojstrani. Podal je pobudo, da si vaško jedro uredi tudi Mojstrana.
Župan Jure Žerjav je bil mnenja, da je bilo kar nekaj diskusij, kje je sploh vaško jedro v Mojstrani.
14/33 Bogdan Janša – pobuda – ustno
Na zboru krajanov KS Dovje Mojstrana je koncesionar obdolžil krajane, da odpirajo pokrove za
kanalizacijski sistem in vanje odmetavajo razne odpadke. Že na zboru je bil podan predlog, da se na
spornih lokacijah izvedejo pokrovi z zaklepanjem. Po enem mesecu bi potem lahko ugotovili, če res
krajni vanj odmetavajo odpadke. Pojasnil je, da en tak pokrov stane približno 160 EUR.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je to stvar koncesionarja.
14/34 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Kako je bilo z razpisom za najem prostorov v stavbi KS Dovje Mojstrana?
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da na objavljeni razpis ni bilo nobene prijave.
14/35 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Kako je glede stavbne pravice na območju bivše železniške postaje v Mojstrani?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je potencialni investitor zaradi gospodarske situacije odstopil in
začasno predvideni projekt ustavil.
Jože Zupančič je podal predlog naslednjega sklepa:
SKLEP 14/14: Občinski svet občine Kranjska Gora ostro protestira pri vodstvu Pošte
Slovenije glede na spremembe delovnega časa naših pošt. Od vodstva Pošte Slovenije
zahtevamo, da naj na področju občine Kranjska Gora delovni čas v vseh uradih pošte ostane
enak, kot je bil doslej.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
14/36 Jože Zupančič – informacija – ustno
Svetnike je obvestil, da bo zaradi sprememb pri datumih izdaje občinskega glasila razpis za
priznanja občine objavljen že v začetku aprila.
14/37 Cvetka Pavlovčič – vprašanje – ustno
Zanimalo jo je, če je v naši občini res dovoljeno postavljati objekt kakršnega si nekdo zaželi? Na
Korziki so postavil šotor, ki tam stoji že pol leta. Zanimalo jo je, kakšno je stališče občine do
takšnih objektov?
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Ad 11.
Informacije župana:
• Pohvalil je organizatorje Pokala Vitranc in Smučarskih poletov v Planici. Prireditvi sta
poželi veliko uspehov in odobravanja.
• Očiščevalna akcija bo v občini potekala 21.04.2012. Je pa opaziti, da je smeti vedno manj.
• Izrazil je upanje, da bo požarna ogroženost čim krajša. Tudi v naši občini se že pozna suša.
Talna voda je 10 metrov nižja kot ponavadi. Vodni viri pa zaenkrat še normalno
funkcionirajo.
• Naslednja seja Občinskega sveta bo 25.04.2012. Na seji pričakuje kar nekaj predstavitev.
• Dom za ostarele je bil uspešno odprt.
Seja je bila zaključena ob 20.17 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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