OB 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: 24.05.2012
Z A P I S N I K

16. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 23.05.2012 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, Cvetka Pavlovčič, Vlasta Kotnik, Gregor Benedik, Janja Dolhar, Mojca
Kelvišar, Matevž Podrekar in Mirjam Žerjav (16 od 16)
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Vlasta
Skumavc Rabič, Boštjan Pristavec, Darja Pikon, Martina Valant, Boštjan Omerzel, Jože
Mernik.
 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 na seji prejeli še: Odločbo ministrstva glede Ureditvenega načrta Planica, zapisnik
Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, zapisnik Odbora za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, zapisnik Statutarno pravne komisije ter sklepe KS
Dovje Mojstrana.
Najprej so obravnavali zapisnik 15. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 15. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 15. 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 16/1: Potrdi se zapisnik 15. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je predstavil dnevni red.
II.

DNEVNI RED:

1.
2.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za Planico (R/R1)
Predstavitev delovanja javnih vzgojno izobraževalnih zavodov:
• Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora
• Osnovna šola 16. decembra Mojstrana
• Glasbena šola Jesenice
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju OZG – skrajšani postopek
4. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora
in Žirovnica za leto 2011
5. Poročilo o delu Policijske postaje Kranjska Gora za leto 2011
6. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Kranjska Gora za leto 2011
7. Strateško razvojni dokument Občine Kranjska Gora – rezultati anketiranja
8. Nakup nepremičnine
9. Vprašanja in pobude
10. Informacije

V razpravi je sodeloval:
Slavko Miklič: Predlagal je dodatno točko in sicer: Zapora ceste Podkoren – Korensko sedlo
državna meja, ki je zaprta od 20. marca do nadaljnjega.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da svetnikom za predlagano točko ni bilo posredovano gradivo.
Predlagal je, da zadevo obravnavajo pod točko 9. vprašanja in pobude.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani dnevni red.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem
načrtu za Planico (R/R1). Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Andrej Golčman iz podjetja Razvojni center Radovljica je s pomočjo projekcije podrobno predstavil
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za Planico (R/R1).
V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Odbor za prostor in nepremičnine je Odlok obravnaval in predlagal, da ga sprejmejo.
Osebno pa je izpostavil, da je vesel, da je to tega predloga prišlo, saj je bila vložena tudi kandidatura
za svetovno prvenstvo 2017.
Robert Plavčak: Komisija za statutarno pravne zadeve je Odlok obravnavala ter predlagala, da se ga
sprejme v predlagani obliki z redakcijskim popravkom v 44. členu. Dodal pa je še, da ga veseli, da
Planica dobiva primat letno-zimskega centra. Opozoril pa je na slabo cesto, ki vodi do Planice.
Zanimalo ga je, kakšne so rešitve hudourniških voda?
Andrej Golčman: Pojasnil je, da so naredili dve študiji glede hudournikov. Upoštevali so vse
zahteve pristojnih organov. Objekti so dvignjeni nad koto hudournikov. Zagotovljena pa je tudi
pretočnost.
Župan Jure Žerjav je glede objave odloka pojasnil, da bodo preverili, v katerem glasilu bodo
(Uradnem listu ali Uradnem glasilu slovenskih občin) odlok objavili.
Robert Kerštajn: Zanimalo ga je, zakaj se tekaške proge razen ob prireditvah ne bodo osvetljevale?
Andrej Golčman: V času prireditev bo razsvetljava do 20. ure, v času treningov pa do 19. ure.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je usklajevanje z državnimi organi glede odloka potekalo
predolgo. K sreči pa še niso zamudili roka za dograditev in črpanja evropskih sredstev. Tudi posegi
na tekaške proge so v skladu z občinskimi prostorskimi načrti.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 16/2: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za

Planico (R/R1), v predloženem besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predstavitev delovanja javnih vzgojno izobraževalnih
zavodov:
• Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora
• Osnovna šola 16. decembra Mojstrana
• Glasbena šola Jesenice.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Vlasta Skumavc Rabič je podala krajšo uvodno obrazložitev.
Martina Valant kot ravnateljica Glasbene šole Jesenice je s pomočjo projekcije podrobno
predstavila delovanje glasbene šole.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Zanimalo jo je sodelovanje z Osnovno šolo v Mojstrani.
Martina Valant: Pojasnila je, da je v Mojstrani premalo učencev na istem inštrumentu, da bi
organizirali oddelek. Če pa bo v bodoče večje zanimanje, bodo pa lahko organizirali tudi svoj
oddelek v Mojstrani.
Janez Mlinar: Pohvalil je delovanje glasbene šole.
Po razpravi je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 16/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z delovanjem javnega
zavoda Glasbena šola Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Darja Pikon je kot ravnateljica Osnovne šole 16. decembra Mojstrana je podrobno predstavila delo
v Osnovno šoli v Mojstrani. Ker je ravnateljica šele dva meseca, je pojasnila, da je poročilo o delu
za preteklo leto pripravil še prejšnji ravnatelj Emil Brezavšček, kateremu se je tudi zahvalila za
dosedanje delo.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da so vse investicije v obe šoli dobra investicija tudi za v bodoče. Vsa
poročila pa so zelo dobro pripravljena.
Bogdan Janša: V imenu svetnikov iz Dovja in Mojstrane se je zahvalil dosedanjemu ravnatelju
Emilu Brezavščku. Bil je mnenja, da morajo razmisliti o razširitvi zunanjega igrišča.
Slavko Miklič: V poročilih je pogrešal imena učiteljev, ki sodelujejo pri posameznih projektih.
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Po razpravi je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 16/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z delovanjem javnega
zavoda Osnovna šola 16. decembra Mojstrana.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Cvetka Pavlovčič je kot ravnateljica Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora je podrobno
predstavila delo v Osnovno šoli v Kranjski Gori.
V razpravi so sodelovali:
Vlasta Kotnik: Odbor za negospodarstvo je obravnaval vsa tri poročila. Pohvalila je delovanje vseh
treh zavodov. Izrazila je upanje, da bodo zavodi delovali še naprej tako kot sedaj.
Robert Plavčak: Pri pregledu poročila je opazil ugotovitev, da se otroci ne znajo učiti. Pohvalil je
anketni vprašalnik. V poročilu je pogrešal navedbo članov svetov zavodov ter prisotnost
predsednikov svetov zavodov. Pohvalil je delo v šolah.
Cvetka Pavlovčič: V šoli so ugotovili, da se učenci ne znajo učiti. Ker učenci dobivajo knjige iz
šolskih skladov, v njih ne smejo nič podčrtaviti ali dopisovati. Zastavili so si izziv, da bi otroke
naučili, kako iz besedila izluščiti bistvo.
Janez Mlinar: Bil je mnenja, da je učbeniški sklad pozitiven. Bil pa je mnenja, da je problem v
učbenikih.
Vesna Kovačič: Otroci imajo že vse preveč vnaprej pripravljeno. To je problem na državnem
nivoju. Tudi sama je opazila, da se otroci v devetem razredu še vedno ne znajo učiti.
Mirjam Žerjav: Pohvalila je delovanje šole. Izrazila je mnenje, da so starši v šoli premalo aktivni.
Po razpravi je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 16/5: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z delovanjem javnega
zavoda Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju
OZG – skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Vlasta Skumavc Rabič je podrobneje predstavila pripravljeno gradivo.
V razpravi so sodelovali:
Vlasta Kotnik: Odbor za negospodarstvo je Odlok obravnaval in predlagal, da ga sprejmejo.
Robert Plavčak: Odlok so obravnavali tudi na Komisiji za statutarno pravne zadeve. Opozoril je na
redakcijske popravke. Komisija je predlagala, da se odlok sprejme z redakcijskimi popravki.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 16/6: Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske– SKRAJŠANI POSTOPEK s
predlaganimi redakcijski popravki.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva
Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2011. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
Boštjan Omerzel je, kot vodja medobčinskega in inšpektorat in redarstva podrobneje predstavil
poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2011.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Pri pregledu tega poročila je pogrešala izvajanje nadzora nad občinskimi odloki.
Večino izdanih plačilnih nalogov je bilo izdanih za prekoračeno hitrost in napačno parkiranje.
Boštjan Omerzel: Pojasnil je, da je redarstvo povezano z varnostjo v cestnem prometu. Odloke pa
nadzira občinska inšpekcija. V postopkih so naloge občinske inšpekcije naravnane v to, da se
odpravijo nepravilnosti. Odlično sodelujejo s Komunalo Kranjska Gora.
Vlasta Kotnik: Opozorila je, da v občini še nimajo vse hiše urejene meteorne kanalizacije. Zanimalo
jo je, če lahko to uredijo sistemsko in ne samo na podlagi prijav sosedov?
Boštjan Omerzel: Pojasnil je, da so zadeve glede meteorne kanalizacije že pregledali v Ratečah.
Ugotovilo se je, da naj bi nedovoljene posege na občinske ceste v prvi fazi obravnavala komunala in
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tudi opozorila občane na nepravilnosti. Če se občani ne bi odzvali na opozorila komunale, lahko
potem inšpekcije hitreje opravijo nadzor.
Blaž Knific: Pohvalil je delo medobčinskega inšpektorata in redarstva. Občinski inšpektorji
sodelujejo tudi pri raznih komisijah. Zanimali so ga ukrepi, ki so jih izvedli?
Boštjan Omerzel: Največje število ukrepov se nanaša na odpadke. V teh zadevah so zelo aktivno
sodelovali s komunalo.
Bogdan Janša: Kakšno je sodelovanje z občinskim SPV-jem? Kako je z nadzorom prometa na
gozdnih poteh? Glede na to, da je v javni razpravi Odlok o plakatiranju, ga je zanimalo njihovo
mnenje.
Boštjan Omerzel: V občinskem SPV-ju nimajo svojega predstavnika. SPV pa v Kranjski Gori dobro
deluje in se akcijam tudi pridružujejo. Glede gozdnih cest je pojasnil, da imajo gozdne ceste
različne statuse. Država že nekaj časa pripravlja zakon o vožnji v naravnem okolju. Glede odloka o
plakatiranju pa je pojasnil, da sodelujejo z občinsko upravo.
Robert Kerštajn: Kako je z nerešenimi inšpekcijskim nadzori?
Boštjan Omerzel: Pojasnil je, da se večino nerešenih nanaša na obdobje proti koncu leta 2011 in jih
do zaključka poročila še niso rešili.
Mojca Kelvišar: Predlagala je, da bi v času turistične sezone bolj nadzirali nedovoljeno kampiranje.
Boštjan Omerzel: Že v lanskem letu so izvedli kar nekaj ukrepov glede nedovoljenega kampiranja.
Bolj bodo sodelovali tudi s TNP.
Mirjam Žerjav: Pohvalila je delo na področju nadzora nad plačili turističnih taks.
Boštjan Omerzel: Pojasnil je, da skupaj z občinsko upravo nadzirajo kršitve plačil turističnih taks.
Opravljajo pa tudi nadzore na kolesarskih poteh.
Župan Jure Žerjav je apeliral na redarstvo in policijo, da zagotovijo prevoznost interventnih poti. Na
to so ga predvsem opozorili na PGD Kranjska Gora glede prevoznosti Borovške ceste.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 16/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
za leto 2011, s pregledom in obrazložitvijo ukrepov skupne občinske uprave za Občino
Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poročilo o delu Policijske postaje Kranjska Gora za leto 2011.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Jože Mernik je kot predstavnik Policijske postaje Kranjska Gora podrobno predstavil delovanje
policije. Izpostavil je področja o javnem redu in miru, prometu in kriminaliteti.
V razpravi so sodelovali:
Mojca Kelvišar: Ob velikih prireditvah bi bile nujno potrebne okrepitve iz drugih policijskih postaj
predvsem izven Kranjske Gore v nočnem času.
Jože Mernik: Pojasnil je nadzor ob večjih prireditvah. Razmišljajo tudi o uvedbi dodatnih patrulj v
času velikih prireditvah. Opozoril pa je na večjo samozaščito občanov.
Janja Dolhar: Izpostavila je problem dveh fantov iz Rateč. V Italiji, ko sta delala probleme, so
zadevo takoj uredili.
Jože Mernik: Pojasnil je, da obstaja problem, ker ljudje nočejo v zadevi pričati.
Blaž Knific: Kako bodo ukrepali ob večjih prireditvah? V času, ko se pobirajo kosovni odpadki, se
v naši občini pojavljajo vozila, ki za to niso običajna.
Jože Mernik: Že prej je pojasnil, da bodo okrepili patrulje ob večjih prireditvah. V obdobju, ko
pobirajo kosovne odpadke pa je pozval občane, da zapišejo registrske tablice sumljivih vozil.
Vesna Kovačič: Kako je s prodajo na domu?
Jože Mernik: Priporočil je, da naj ljudje ne kupujejo stvari od takšnih ljudi, ki jih ne poznajo. Takoj
naj pokličejo policijo.
Jože Zupančič: Povedal je, da se kot občan počuti varnega.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 16/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu Policijske
postaje Kranjska Gora za leto 2011.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini
Kranjska Gora za leto 2011. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Rajko Puš je podrobneje predstavil Oceno izvajanja občinskega programa varnosti v občini
Kranjska Gora za leto 2011.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 16/9: Sprejme se Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 16/10: Z Oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2011 se pisno seznani
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter
Policijska postaja Kranjska Gora.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Strateško razvojni dokument Občine Kranjska Gora –
rezultati anketiranja. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Anton Požar je podrobneje predstavil rezultate ankete. Anketa se sedaj izvaja že 4. leto.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 16/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s poročilom o anketiranju
zadovoljstva občanov, ki je bilo izvedeno v skladu s sprejetim Strateško razvojnim
dokumentom Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Nakup nepremičnine. Gre za nakup trisobnega stanovanja v
stavbi Rateče 18. S tem nakupom bo občina postala lastnik celotnega objekta. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Odbor prostorsko planiranje in gospodarjenje za nepremičninami se je seznanil z
nakupom in predlagal, da se sprejme predlagani sklep.
Anton Požar: Zadevo so obravnavali tudi na KS Rateče in se z nakupom strinjajo.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
SKLEP 16/12: Občina Kranjska Gora od lastnice Maričić Nikice kupi njeno trisobno
stanovanje v I. nadstropju stavbe na naslovu Rateče 18, za kupnino v višini 80.000,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin plača prodajalka Nikica Maričić, stroške overitve podpisa pri
notarju pa Občina Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
16/1 Slavko Miklič – pobuda – ustno
Predstavil je posledice zapore ceste čez Korensko sedlo. Ogledal si je dela na terenu. Izrazil je
dvom, da bodo dela končana do pogodbenega datuma. Gostinska dejavnost ima izpad gostov med
30 in 60%, frizerska in obrtna dejavnost ter trgovina 40%, obe igralnici pa približno 20%. Zanimalo
ga je, kako je občina vključena v reševanje prometne povezave s sosednjo Koroško? Ali je občini
poznan rokovnik poteka sanacije ter kdo s strani občine vrši gradbeni nadzor? Ali je občini znan
postopek izbire izvajalca sanacijskih del? Občina bi morala zaščititi gospodarstvo na svojem
območju. Bil je mnenja, da je to eno najtežjih obdobij gospodarstva v občini brez njihove krivde.
Odgovornega bi morali poklicati na odgovornost zaradi nastale gospodarske škode.
V razpravi so sodelovali:
Robert Kerštajn: Tudi na KS Kranjska Gora so obravnavali omenjeno problematiko. Na seji so
sprejeli sklep, da apelirajo na občino, da bo cesta v najkrajšem možnem času spet prevozna.
Blaž Knific: Od izvajalca bi morali doseči, da delajo dlje časa.
Janez Mlinar: Turistično gospodarstvo morajo podpreti. Občinska uprava naj pripravi izjavo in s
tem obvesti medije.
Robert Plavčak: Odločno je potrebno protestirati nad popolno zaporo ceste. Predlagal je, da se o tem
obvesti pristojnega ministra.
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Matevž Podrekar: Povedati bi morali naše rešitve. Če se dela gospodarstvu takšna škoda, bi lahko
postavili tudi začasni most.
Bogdan Janša: Strinjal se je, da o tej problematiki obvestijo javnost.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo izpad prihodkov v proračunu občine na koncesijskih dajatvah
približno 100.000 EUR. Septembra 2011 so opozorili na nevarnost na cesti. Takrat je prišla
delegacija s strani DRSC. Luknjo v cesti so takrat tudi zaradi objav v medijih hitro popravili. Sedaj
pa so se lotili celovite sanacije. Pojasnil je, da občina te ceste ne sanira in nima pristojnosti na tej
cesti. Občina je v tem udeležena samo tako, da na ta problem opozarja in da obiskuje gradbišče.
Navedbe svetnika Slavka Mikliča bodo poslali pristojnim organom.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
SKLEP 16/13: S problematiko obnove ceste preko Korenskega sedla se obvesti Direkcijo RS
za ceste, pristojno ministrstvo, izvajalca in medije.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
16/2 Anton Požar – pobuda – ustno
Glede na to, da se bo naslednji četrtek odločitev o prireditelju svetovnega prvenstva, na katerem
kandidira tudi Planica, je predlagal, da bi javno spremljali odločitev.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo tudi on sam del delegacije, ki odhaja v Južno Korejo. Pozdravil
pa je pobudo, da bi javno spremljali odločitev.
16/3 Bogdan Janša – pobuda – ustno
Na zadnji seji sveta KS Dovje Mojstrana so sprejeli sklep, da naj se območje brega reke Bistrice
parc.št. 2060/9 k.o. Dovje izvzame iz javnega dobra za potrebe KS Dovje Mojstrana. Na tej parceli
naj bi se zgradil vaški trg.
Pojasnil je, da bodo to zadevo proučili.
16/4 Bogdan Janša – pobuda – ustno
Glede na poročilo koncesionarja kanalizacijskega sistema je podal pobudo, da počasi pričnejo s
postopki sanacije oziroma priprave, da ga bodo lahko s koncem koncesijske pogodbe prevzeli v
uporabo. Pozvali naj bi KS, da se popiše problematične zadeve.
16/5 Jože Zupančič – pobuda – ustno
Začela se je paša na pašnikih. Podal je pobudo, da pristojni preverijo stanje na pašnikih (voda,
hrana, senca).
16/6 Jože Zupančič – pobuda – ustno
V naši občini je potekala turistična borza. Vprašal pa se je, če so naredili vse, kar bi lahko naredili.
Okolice hotelov niso urejene. Opozoriti bi morali hotelirje, da bolj urejajo svojo okolico. Izpostavil
je še na problem zanemarjenega zemljišča nekdanjega mini golfa.
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je turistična borza zelo dobro uspela. Odziv je bil odličen. Glede
ocvetličenja je predlagal, da bi ponovno vključili turistična društva, ki so v preteklosti že ocenjevala
izgled.
16/7 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kako je s pločniki v Gozdu Martuljku?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pripravili odgovor do naslednje seje. Vsi lastniki so dobili
predlog pogodbe s 30 dnevnim rokom. Po tem roku naj bi država pričela z razlastitvijo. Z lastniki
objektov, ki so imeli vprašanje glede posega strehe na pločnik, so podpisali služnostne pogodbe.
16/8 Robert Plavčak – vprašanja – ustno
Kako je s širjenjem ceste in dodatnimi parkirišči ob pokopališču na Dovjem?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je problem širjenja parkirišč ker gre za kmetijsko zemljišče I.
kategorije, kjer je prepovedana gradnja. Z lastnikom - Rimokatoliško cerkvijo pa se niso uspeli
uskladiti za ceno odkupa zemljišča.
16/9 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Že dve seji nazaj je zaprosil župana za odgovor glede urejanja prometnega režima v občini. Takrat
je bilo zapisano, da bo dobil pisni odgovor.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bo odgovor pripravil.
16/10 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kdaj bo v uporabo predan novi kolesarski most pri Špiku v Gozd Martuljku?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je most gradbeno dokončan. Investitor mora pridobiti uporabno
dovoljenje. Do pridobitve uporabnega dovoljenja pa bo most še zaprt. Objavljen pa je bil tudi razpis
za dokončanje še 300 metrov kolesarske poti ob mostu. Če bo vse izvedeno brez zapletov, naj bi
most in kolesarsko stezo predali v uporabo za občinski praznik. Pojasnil je še, da je občina naročila
dopolnitev projekta za kolesarsko pot od Mojstrane do Jesenic. Z lastniki zemljišč potekajo
pogovori za parcelacijo. Glede kolesarskega mostu se je zahvalil predvsem Petru Robiču, ki je
pomagal, da ni prišlo do zamude pri nakupu zemljišč.
16/11 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Kako je s kartami za krajevne skupnosti?
16/12 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Na 15. seji so pred sejo svetniki prejeli odgovore. Predlagal je, da so ti odgovori v naslednjem
gradivu, da bodo arhivirani.
16/13 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Na spletni strani občine je pregledoval razpis, ki se nanaša na zbiranje javnih ponudb za obnovo
cest. V letošnjem letu imajo v planu za obnovo 12 cest. Trenutno pa sta na portalu dva razpisa za
dokumentacijo. Glede obnove ceste JP690451 na Dovjem je opozoril, da bo potrebno odkupiti
parcelo za obnovo škarpe. Zanimalo ga je, če na tem področju potekajo že pogovori? Pohvalil pa je,
da so poglobili robnike. Pojasnil pa je, da obstaja nov premaz za zaščito granitnih kock.
Župan Jure Žerjav je svetnikom s pomočjo projekcije predstavil vsa javna naročila, ki so objavljena
na spletni strani. Glede premaza za granitne kocke je občina že dobila ponudbo.
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16/14 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Ali je SPV poslal na DRSC dopis za omejitev hitrosti na državni cesti v Radovni?
16/15 Blaž Knific – informacija – ustno
Podal je informacijo glede ISO standardov, o katerih so govorili na prejšnji seji. Pridobitev
standarda stane 10.000 EUR. Bil pa je mnenja, da je stvar zelo dobra.
Rajko Puš je pojasnil, da ISO standardi določajo postopke in način vključevanja z dosego končnega
cilja. Ti standardi so posledica standardov v ameriški vojski z namenom, da bodo izdelki zanesljivi.
V občini uporabljamo program za pisarniško poslovanje. Če bi želeli uvesti ISO standarde, bi
morali zaposliti dodatni kader.
16/16 Bogdan Janša – pobuda – ustno
Podal je pobudo za namestitev kemičnega WC-ja na območju parka v Mojstrani.
16/17 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
V Mojstrani, kjer je sedaj park, naj bi prišlo do individualne gradnje. Ali imajo možnost, da to
območje zaščitijo?
Župan Jure Žerjav je bil mnenja, da bi park naredili na delu, kjer je zemljišče last občine.
16/18 Bogdan Janša – pobuda – ustno
Zaprosil je, da bi na junijski seji predstavili potek projekta obnove kulturnega doma v Kranjski
Gori.
Župan Jure Žerjav je izrazil upanje, da bodo do junijske seje že imeli odgovor z direktorata za
kulturno dediščino.

Ad 10.
Janez Brojan se je zahvalil občini za pomoč pri nastajanju filma ob 100 letnici gorske reševalne
službe.
Župan Jure Žerjav mu je čestital za film in povedal, da si ga bodo z veseljem tudi ogledali.
Informacije župana:
• Pojasnil je, da odhajajo v Južno Korejo kjer bo sprejeta odločitev o tem, kdo bo gostil
svetovno prvenstvo leta 2017. Med kandidati je tudi Planica.
Seja je bila zaključena ob 21.55 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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