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: 20.06.2012

Z A P I S N I K

17. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 20.06.2012 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, Slavko Mikič, Bogdan Janša, Robert Kerštajn,
Cvetka Pavlovčič, Vlasta Kotnik, Janja Dolhar, Mojca Kelvišar, Matevž Podrekar in Mirjam
Žerjav (14 od 16)
Gregor Benedik in Robert Plavčak - odsotna
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Vlasta Skumavc Rabič, Monika Jakelj, Alojz Jakelj, Henrika Zupan, Barbara
Malenšek, Veronika Osredkar, Branka Smole in Irena Lačen Benedičič
 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: Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini
Kranjska Gora – z grafičnimi podlagami (z razlogom, da ne bodo vedno pri obravnavali zadev v
zvezi z občinskimi cestami v gradivo kopirali posameznih delov odloka in grafike), zapisnik
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in
gospodarjenja z nepremičninami, zapisnik Žirije za priznanja, kazalnike merjenja uspešnosti LTO-ja
in sklepe 19. seje KS Dovje Mojstrana.
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Najprej so obravnavali zapisnik 16. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 16. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 16. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 17/1: Potrdi se zapisnik 16. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

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

DNEVNI RED:

1.

Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto
2012
2. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občni
Kranjska Gora – skrajšani postopek
3. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih
površin v Občini Kranjska Gora – I. obravnava
4. Lokalni energetski koncept Občine Kranjska Gora
5. Predstavitev delovanja javnih vzgojno izobraževalnih zavodov:
• Občinska knjižnica Jesenice
• Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
• Gornjesavski muzej Jesenice
6. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah
7. Prodaja in menjava nepremičnin
8. Priznanja občine Kranjska Gora za leto 2012
9. Vprašanja in pobude
10. Informacije
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani dnevni red.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podrobno predstavil točko Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2012. Amandmajev na predlog rebalansa s strani svetnikov
ni bilo posredovanih. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Pri urbanizmu ga je zanimala postavka 160231. Sprašuje ali je bila zadeva vnesena v
pogodbo ali je bil to DDV.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je občina sredstva zagotovila za projektno dokumentacijo in
izgradnjo zunanjega parkirišča. Prav tako je občina dala komunalno opremljeno zemljišče.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 17/2: Sprejme se Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine
Kranjska Gora in načrta razvojnih programov za leto 2012.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v Občni Kranjska Gora – skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
Rajko Puš je podrobneje predstavil predlagani Odlok. Odlok predstavlja uskladitev z zakonodajo,
zato je predlagal, da ga sprejmejo po skrajšanem postopku.
V razpravi so sodelovali:
Anton Požar: Pristojni odbor se je seznanil s predlaganim Odlokom in se strinja, da se sprejme po
skrajšanem postopku.
Bogdan Janša: Podprl je sprejem odloka. Opozoril je na nejasnost v 44. členu.
Po razpravi je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 17/3: Sprejme se Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v občini Kranjska Gora s popravkom v 44. členu po skrajšanem
postopku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Kranjska Gora – I. obravnava. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem na sejo.
Rajko Puš podal podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Anton Požar: Člani Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe so obravnavali predlog
odloka in se strinjali, da gre v 15 dnevno obravnavo.
Bogdan Janša: Člani Odbora za prostorsko planiranje in razpolaganje z nepremičninami so odlok
obravnavali in se strinjali, da se sprejme v prvi obravnavi. Opozoril pa je na 8. člen, kjer odlok
predvideva izvedbeni program, ki ga je potrebno pripraviti do 15.9. tekočega leta.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je direktorica JP Komunala pripombo slišala. Je pa potrebno
izvedbeni program pripraviti do 15.9. zaradi priprave proračuna.
Blaž Knific: Odlok je dobro pripravljen. Pri 8. členu je predlagal, da bi dodali časovni termin, kdaj
se bodo dela izvajala.
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da je v 17. členu kazen previsoka (400€). Kazen bi morala biti

50€.
Blaž Knific: Bil je mnenja, da kazen ni previsoka. Pojasnil je, da se morajo postaviti v kožo
delavcev, ki kosijo travo.
Župan Jure Žerjav je pozval svetnike, da se opredelijo do predlaganih kazni.
Rajko Puš je pojasnil, da ta odlok ureja samo javne površine.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 17/4: Sprejme se Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Kranjska Gora, v predlogu za I. obravnavo in se
posreduje v 15. dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

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

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Lokalni energetski koncept Občine Kranjska Gora. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Barbara Malenšek iz Alpdom inženiringa d.d., je kot pripravljavka gradiva s pomočjo projekcije
podrobno predstavila lokalni energetski koncept.
V razpravi so sodelovali:
Anton Požar: Pojasnil je, da so na Odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe lokalni
energetski koncept obravnavali in predlagajo, da se sprejme. Opozoril je na to, da nekateri hoteli
predvsem zaradi wellnessa izstopajo. Predlagal je, da bi na prireditvah v občini podali informacije v
zvezi z rabo energije.
Vesna Kovačič: Bila je mnenja, da je lokalni energetski koncept dobro pripravljen. Zanimalo jo je,
ali lahko občina glede na finančni položaj odstopa od terminskega plana iz koncepta?
Barbara Malenšek: Pojasnila je, da je bil namen, da najprej ugotovijo dejansko stanje. Gre za
dokument, ki se bo spreminjal in dopolnjeval.
Bogdan Janša: Pojasnil je, da so člani Odbora za prostorsko planiranje in razpolaganje z
nepremičninami obravnavali lokalni energetski koncept in predlagajo, da se dokument sprejme. To
je temelj, da se lahko občina prijavlja na razpise.
Jože Zupančič: Analiza je dala odgovore na vse zadeve s tega področja.
Slavko Miklič: Predlagal je, da bi naredili še analizo glede lesne biomase. Kolikšna biomasa bi bila
potrebna za kompletne potrebe občine? Ali lahko lesno biomaso pridelajo v lastnem okolju?
Barbara Malenšek: Osnovne smernice so podane. Bolj podrobno bi morali zadeve analizirati v
študiji.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so na eni od prejšnjih sej sprejeli sklep, da pristopajo k izdelavi
študije.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 17/5: Sprejme se Lokalni energetski koncept občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predstavitev delovanja javnih vzgojno izobraževalnih
zavodov:
• Občinska knjižnica Jesenice
• Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
• Gornjesavski muzej Jesenice

Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Veronika Osredkar je predstavila Občinsko knjižnico Jesenice.
Branka Smole je predstavila Gledališče Toneta Čufarja Jesenice.
Irena Lačen Benedičič je predstavila Gornjesavski muzej Jesenice.
V razpravi je sodelovala:
Vlasta Kotnik: Člani Odbora za negospodarstvo so se seznanili z vsemi tremi poročili. Pohvalila je
tako pisna poročila, kot tudi dodatne obrazložitve, podane na seji.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 17/6: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z delovanjem javnega
zavoda Občinska knjižnica Jesenice.
SKLEP 17/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z delovanjem javnega
zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice.
SKLEP 17/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z delovanjem javnega
zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklepi so bili sprejeti.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podrobneje predstavila ukinitev statusa grajenega javnega dobra na
nepremičninah.
V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Pojasnil je, da so člani Odbora za prostorsko planiranje in razpolaganje z
nepremičninami to gradivo obravnavali. Predlagajo pa, da se sklep popravi in sicer v delu, kjer se
navaja, kje bo sklep objavljen.
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Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 17/9: o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

I.
Status grajenega javnega dobra se odvzame naslednjim nepremičninam: parc. št.
403/26, parc. št. 403/27 in parc. št. 403/28, vse k.o. 2169 – Kranjska Gora.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati dan po objavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Prodaja in menjava nepremičnin. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podrobneje predstavila pripravljeno gradivo.
V razpravi je sodeloval:
Bogdan Janša: Pojasnil je, da so člani Odbora za prostorsko planiranje in razpolaganje z
nepremičninami zadevo obravnavali. Predlagajo pa, da se sklep popravi in sicer v delu, kjer se
navaja, kje bo sklep objavljen.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 17/10: o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
Status javnega dobra se ukine naslednjima nepremičninama: parc. št. 902/6 in parc. št.
905/1, obe k.o. 2644 – Višelnica II.
II.
Po ukinitvi statusa javnega dobra postaneta nepremičnini iz I. točke tega sklepa last
Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska gora.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati dan po objavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 17/11:Po izvedbi postopka ukinitve javnega dobra se izvede prodaja in menjava
nepremičnine parc. št. 902/6 in 905/1 z nepremičninama parc. št. 758/8 in 759/4, vse k.o. 2644 Višelnica II. Vrednost vseh nepremičnin predstavlja ocenjena vrednost, ugotovljena v
Cenitvenem poročilu, ki ga je pripravil sodni izvedenec in cenilec Danilo Klinar.
Pri prodaji in menjavi nepremičnin plačata stroške davka na promet nepremičnin in stroške
overitve podpisa pri notarju vsak lastnik nepremičnine od svojih nepremičnin, ki jih s
pogodbo prodajata in menjata.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 17/12: o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
Status grajenega javnega dobra se ukine naslednjima nepremičninama: parc. št. 1439/1
in parc. št. 1439/2, obe k.o. 2167 – Rateče.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati dan po objavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 17/13: Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto
2012, se v delu Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem dopolni z naslednjima
nepremičninama:
Identifikacijska
oznaka
nepremičnine
2167
k.o. RATEČE
parc. št.
1439/1

Velikost parcele – Predvidena
po stanju zemlj.
metoda
katastra
razpolag.

Ekonomska
razpolaganja

pot 8 m2

1439/2

Pot 177 m2

funkcionalno
zemljišče
pri
stanovanjski stavbi Rateče 117
funkcionalna
zaokrožitev
lastniške parcele

neposredna
pogodba
neposredna
pogodba

utemeljenost

Po izvedbi postopka ukinitve javnega dobra, se izvede postopek prodaje nepremičnine parc.
št. 1439/1 in nepremičnine parc. št. 1439/2, obe k.o. 2167 - Rateče. Vrednost nepremičnin
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predstavlja ocenjena vrednost, ugotovljena v Cenitvenem poročilu, ki ga je pripravil sodni
izvedenec in cenilec Danilo Klinar.
Pri prodaji nepremičnin kupca plačata davek na promet nepremičnin, prodajalec pa stroške
overitve podpisa zakonitega zastopnika prodajalca pri notarju.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Priznanja občine Kranjska Gora za leto 2012. Člani sveta so
gradivo prejeli na seji.
Jože Zupančič je kot predsednik Žirije za priznanja predstavil predlog za občinska priznanja ter
sklepe, ki jih je Žirija za priznanja sprejela.
Župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagana sklepa:
SKLEP 17/14: Občinski svet Občine Kranjska Gora podeljuje PRIZNANJE OBČINE
KRANJSKA GORA :
• Planinskemu društvu Gozd Martuljk, Zgornje Rute 85, 4282 Gozd Martuljek.
SKLEP 17/15: Občinski svet Občine Kranjska Gora podeljuje priznanje ČASTNI OBČAN
OBČINE KRANJSKA GORA :
• Janezu Brojanu, Veliki Breg 14, 4281 Mojstrana
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklepa sta bila sprejeta.

Ad 9.
17/1 Bogdan Janša – pohvala – ustno
Pohvalil je TD Kranjska Gora za ureditev ograje čez most čez Pišnico. Prav tako pa je pohvalil
ureditev in postavitev nove ograje na leseni brvi na pešpoti proti Peričniku, ki jo je uredil TNP.
Pohvalil je še JP Komunalo za zamenjavo lesenega dela na modri brvi čez Savo.
17/2 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Pojasnil je, da se je udeležil okrogle mize glede zapore ceste čez Korensko sedlo. Na okrogli mizi
so bila predstavljena dejstva. Sklenjen je bil dogovor, ki je naslednji vikend omogočilo odprtje
ceste. Zmotilo pa ga je dejstvo, da je predstavnica DRSC-ja izjavila, da so bili na DRSC-ju o
problemu obveščeni šele konec maja. Bil je mnenja, da so že veliko prej opozarjali o problematiki
zapore ceste. Težava je nastopila v korespondenci, kdaj so bili vsi prisotni o tem obveščeni.
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da pripomba predstavnice DRSC-ja ni bila na mestu, saj je občinska
uprava stalno obveščala DRSC o problematiki zapore ceste. Pojasnil je še primer izpred enega
dneva, ko so ob 7. uri zjutraj pokrili prometne znake in sprostili promet za tovornjake skozi dolino.
Ob 7.45 ga je poklical občan Bojan Kordič in ga o tem obvestil. Nato je poklical policijo, kjer so mu
pojasnili, da je bila zadeva izvedena na podlagi ustnega sporočila. Predstavniki upravljavca - CP so
mu pojasnili, da je to bilo izvedeno na podlagi ustne odredbe na podlagi DRSC-ja. Poklical je na
DRSC in v 15 minutah so prometne znake odkrili. Glede Korenskega sedla pa je še pojasnil, da bo
cesta v kratkem še zaprta za dan ali dva zaradi asfaltiranja. DRSC jih je opozoril, da je denarja za
obnove cest vedno manj.
Slavko Miklič je pojasnil, da je naloga občine in s tem tudi občinskega sveta, da z vsemi močmi
pritiskajo, da ne pride več do takih zapor. Take akcije bi morali nadaljevati, saj je več cest v zelo
slabem stanju.
17/3 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Krajani Radovne so mu predstavili tri probleme in sicer:
• nihanje električne napetosti (potrebno bi bilo postaviti dodaten transformator),
• ureditev kanalizacijskega omrežja za približno 60 stanovanjskih hiš. Do leta 2015 se morajo
urediti individualne čistilne naprave. Ali bo občina pripravila kakšen skupen projekt?
• Trasa vodovodne napeljave od Oblaka do Gogale je napeljana previsoko. Vodo morajo imeti
uporabniki pozimi ves čas odprto, da ne pride do zmrzali. Krajani so pripravljeni zagotoviti
zemljišče, da bi se ta zadeva rešila.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so seznanjeni s problemi. Elektro Gorenjske že izvaja dela na
novem daljnovodu iz smeti Gorij. Do jeseni bo pripravljen predlog za stalne prebivalce za
opremljanje z malimi čistilnimi napravami. Ta predlog bo tudi predlog proračuna za naslednji dve
leti. Glede vodovoda pa bodo preverili na Komunali, kakšne so tehnične možnosti.
17/4 Cvetka Pavlovčič – zahvala – ustno
Zahvalila se je za ureditev klančine in ureditev poti pri Olipcovem mostu. Prav tako pa se je
zahvalila za asfaltiranje ceste v Gozdu Martuljku.
Župan Jure Žerjav je bil mnenja, da je klančina lepo narejena.
17/5 Cvetka Pavlovčič – pobuda – ustno
Podala je pobudo, da bi se pri spomeniku Jureta Robiča postavila klopca. Kolesarji se namreč na
tem mestu ustavljajo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo naročili klopco.
17/6 Cvetka Pavlovčič – vprašanje – ustno
Zanimalo jo je, kako je s kanalizacijskim omrežjem pri Brinarju v Gozdu Martuljku? Ali so zadevo
uredili, da ne bo prišlo več do izlivov?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo odgovor pridobili.
17/7 Blaž Knific – informacija – ustno
Na KS Dovje Mojstrana so dobili karte občinskih cest, za kar se je zahvalil. Karte so uporabne in so
jih že uporabili na seji KS.
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17/8 Blaž Knific – predlog – ustno
Predlagal je, da bi odgovore, ki so jih dobili na mizo za 15. sejo dali v gradivo za naslednjo sejo OS.
17/9 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z odkupom zemljišča za gradnjo opornega zidu na Dovjem?
17/10 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Ali je SPV obravnavala omejitev hitrosti na cesti skozi Radovno?
17/11 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Pojavila se je problematika parkiranja kolesarjev v Mojstrani. Vsa parkirišča so bila za vikend polno
zasedena. Predlagal je, da bi parcelo, kjer je nekoč stala čuvajnica pa do bivše železniške postaje
namenili za parkiranje. Njegov predlog so podprli na pristojnem odboru in na KS Dovje Mojstrana.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je dobil pobudo glede parkirišča s strani KS Dovje Mojstrana.
17/12 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Glede civilne zaščite ga je zanimalo, če občina ima ekipo prve pomoči, saj je ni videl na regijskem
preverjanju, ki je bilo na Jesenicah? Predlagal je, da bi na spletno stran podali več informacij glede
civilne zaščite.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je civilna zaščita v občini organizirana. Imamo štab civilne zaščite.
Organizirana je tudi ekipa prve pomoči. V Sloveniji pa nimamo takšne organiziranosti civilne
zaščite, kot jo imajo v Italiji. Pri nas so v civilno zaščito vključeni gasilci in gorski reševalci.
17/13 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Pred sejo ga je klicalo nekaj občanov, da bi obravnavali problematiko glodalcev. Sam je občino ob
pojavu glodalcev obvestil. Občina je reagirala hitro in poklicala pristojne strokovnjake, ki so si
zadevo ogledali. Opozoril je, da bi morali več uporabljati kontejnerje za biološke odpadke, saj so
biološki odpadki hrana za glodalce.
Župan Jure Žerajv je pojasnil, da je problem glodalcev problem cele Slovenije. Takoj, ko se je ta
problem pojavil, so kontaktirali pristojne službe. Nadzor nad komunalnimi odpadki pa se izvaja.
17/14 Janja Dolhar – vprašanje – ustno
Opozorila je na problem mišje mrzlice.
17/15 Janja Dolhar – vprašanje – ustno
Zanimalo jo je, kako je s trgovino v Ratečah?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so prejšnji teden dobili odpoved najemne pogodbe za trgovino v
Ratečah. Ker je Agrarna skupnost solastnik stavbe, se bodo jutri sestali na skupnem sestanku in se
dogovorili za objavo razpisa za novega najemnika trgovine.
17/16 Janja Dolhar – vprašanje – ustno
Ob zadnji zapori ceste čez Korensko sedlo zaradi zagozdenega tovornjaka je policija promet
usmerjala preko Italije. Gostje so se pritoževali nad tem, da ni bilo nobene informacije s strani
policije, zakaj je zapora ceste in kam morajo peljati.
17/17 Janja Dolhar – informacija – ustno
Svetniki so danes prejeli kazalnike uspešnosti LTO-ja.
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17/18 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Pojasnil je, da so svetniki v gradivu prejeli dopis Sveta gorenjske regije glede dimnikarske službe.
17/19 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Opozoril je na dostop lastnikov zemljišč ob Požgancevem mostu v Mojstrani. Lastniki zemljišč na
tem območju so imeli težave, da bi s kmetijski stroji prišli na svoja zemljišča, saj so bila povsod
parkirana vozila. Predlagal je, da bi postavili ustrezno prometno signalizacijo.
17/20 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Predlagal je namestitev ogledala na vrhu Dovške gobele.
17/21 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Predlagal je, da bi v vsaki krajevni skupnosti izbrali naključna gospodinjstva in preverili njihove
zabojnike za smeti. S tem bodo dobili podatke ali občani odlagajo odpadke tako kot je potrebno.
Podatke pa naj bi objavili tudi v Zgornjesav˙cu.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je podal naslednje informacije:
- Z OK Planica se je udeležil kongresa FIS v Koreji. Njegovo osebno mnenje je bilo, da je
bila kandidatura zelo uspešna. Žal pa je prišlo do incidenta. V ponedeljek so bili
povabljeni k sofinancerju županu Beljaka, ki jim je zatrdil, da bo Beljak sodeloval tudi
pri naslednji kandidaturi. Izrazil je upanje, da bodo takrat pristopile tudi občine Zgornje
Gorenjske.
- Z direktorjem občinske uprave sta se udeležila strokovne ekskurzije v okviru projekta
REAL – obnovljivi viri energije, ki ga financira Švicarski mehanizem. V okviru projekta
so dobili 500.000 € za postavitev sončne elektrarne na šoli v Kranjski Gori. Ogledali so
si tudi nekaj objektov na obnovljive vire energije.
- Investicije v občini tečejo po planu. Nekaj cest so že uredili. Projekt poti k Martuljškim
slapovom pa glede izbire izvajalca čaka na odločitev državno revizijske komisije.
- Most na kolesarski poti je končan. Čaka se še uporabno dovoljenje. Je pa potrebno
urediti še oba priključka na most. Zaradi zamrznjenega državnega proračuna so na
ministrstvu čakali z objavami vseh razpisov. Izrazil je upanje, da bo v kratkem stekla
gradnja.
- Svetnike je pozval, da se udeležijo poletnih prireditev, še posebej prireditve ob
občinskem prazniku. Naslednja seja pa bo v začetku septembra.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

