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Z A P I S N I K

19. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 10.10.2012 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 Miklič, Bogdan Janša, Robert Kerštajn,
Cvetka Pavlovčič, Vlasta Kotnik, Janja Dolhar, Mojca Kelvišar, Mirjam Žerjav, Gregor
Benedik, Matevž Podrekar in Robert Plavčak (16 od 16)
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Boštjan Pristavec, Marija Falak Zupančič, Saša Smolej.
 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: gradivo za 1. in 2. točko dnevnega reda, zapisnik Odbora za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, zapisnik Statutarno – pravne komisije ter sklepe seje
sveta KS Dovje Mojstrana.
Najprej so obravnavali zapisnik 18. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 18. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 18. 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 19/1: Potrdi se zapisnik 18. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je predstavil dnevni red.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

DNEVNI RED:
Volitve dveh elektorjev v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državnem
svetu
Določitev kandidata za člana Državnega sveta
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje DM SK6 (FABRKA)
Sprememba stanovanjskega programa Občine za leto 2012 in prenos sredstev med projekti
Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom izvajanja proračuna Občine Kranjska
Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave,
investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske
odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov – Osnovna šola Josipa Vandota
Kranjska Gora
Prodaja nepremičnin
Menjava nepremičnin
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.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo točko 1. in točko 2. obravnavali skupno, saj bodo izvedli
tajno glasovanje.

Ad 1. in Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil točki Volitve dveh elektorjev v volilno telo za volitve
predstavnikov lokalnih interesov v Državnem svetu ter Določitev kandidata za člana
Državnega sveta. Občinski svet je na podlagi zakona na 10. seji 26.09.2007 sprejel Pravila
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter določitev
kandidata za člana Državnega sveta. Na podlagi Pravil se je sestala Komisija za MVVI.
Člani sveta so gradivo prejeli na seji.
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Slavko Miklič: Kot predsedujoči Komisiji za MVVI je pojasnil, da se je Komisija za MVVI sestala
10.10.2012, kjer so obravnavali prispele predloge za elektorje in za kandidata za člana v Državnem
svetu. Podrobneje je predstavil zapisnik Komisije za MVVI. Komisija za MVVI je opravila
žrebanje za določitev vrstnega reda kandidatov na glasovnici. Tako je vrstni red naslednji:
Za elektorja:
1. JOŽE ZUPANČIČ
2. BOGDAN JANŠA
3. ANTON POŽAR
Občinski svet na tajnih volitvah izvoli dva elektorja.
Za kandidat za člana državnega sveta:
1. STEVO ŠČAVNIČAR

Občinski svet na tajnih volitvah izvoli enega kandidata za člana Državnega sveta.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bo glasovalo tajno z glasovnicami.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav predlagal, da pričnejo z volitvami.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je potrebno na podlagi 49. člena Poslovnika občinskega sveta
imenovati tričlansko komisijo, ki tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide. Administrativno tehnična
opravila pa bo opravil Uroš Grzetič. Glede na poslovnika je župan Jure Žerjav predlagal naslednji:
SKLEP 19/2: V tričlansko komisijo, ki bo vodila in ugotavljala izide tajnega glasovanja za
volitve elektorja in določitve kandidata za državni svet se imenujejo:
• Predsedujoči – Jure Žerjav
• Član – Robert Plavčak
• Član – Slavko Miklič
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Rajko Puš je podrobneje predstavil potek volitev.
Predsedujoči Komisije župan Jure Žerjav je svetnikom pojasnil, da se glasuje za dva elektorja in
enega kandidata za člana državnega sveta. Določil se je tudi 10 minutni čas glasovanja. Komisija je
svetnikom razdelila glasovnice. Po končanem glasovanju je Komisija pregledala oddane glasovnice
ter napisala zapisnik o izidu glasovanja.
Predsedujoči komisiji župan Jure Žerjav je predstavil rezultate glasovanja:
Na volitvah za elektorja:
1. Jože Zupančič je prejel
2. Bogdan Janša je prejel
3. Anton Požar je prejel

7 glasov,
10 glasov,
14 glasov.
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Predsednik Komisije župan Jure Žerjav je razglasil, da sta bila za elektorja izvoljena Bogdan
Janša in Anton Požar.
Določitev kandidata za državni svet:
1. Stevo Ščavničar je prejel
15 glasov,
Predsednik Komisije župan Jure Žerjav je razglasil, da je bil za kandidata za Državni svet izvoljen
Stevo Ščavničar.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje DM SK6 (FABRKA). Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Boštjan Pristavec je podal dodatna pojasnila. Upoštevali pa bodo tudi dva popravka, ki sta bila
predlagana s strani Statutarno – pravne komisije.
Saša Smolej s strani pripravljavca APP Jesenice je s pomočjo projekcije podrobno predstavila
predlagani Odlok.
V razpravi so sodelovali:
Blaž Knific: Pohvalil je pripravljavca Odloka. S tem odlokom bodo lahko uredili tudi okolico. Pri
pripravi odloka pa so sodelovali tudi člani sveta KS Dovje Mojstrana.
Bogdan Janša: Odlok so obravnavali tudi člani Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Predlagali so, da se ga sprejme v predlagani obliki. Pojasnil pa je še sprejete
sklepe KS Dovje Mojstrana.
Robert Plavčak: Člani Statutarno pravne komisije so podali dva redakcijska popravka. Predlagali so,
da se odlok sprejme s predlaganima popravkoma. Zanimalo ga je, kako je s parcelacijo v 16. členu?
Kako je z dodatnimi ureditvami (postavitev tabel), ki so predstavljene v 21. in 27. členu? Zanimalo
ga je, kako je z izvajanjem gradbenih del?
Saša Smolej je pojasnila, da so zemljišča v večinski lasti občine. Parcelacijo bo potrebno izvesti za
vrtičke. Dodatne ureditve – table niso bile predmet OPPN-ja. Bilo bi pa smiselno, da so table
enotne. Pojasnila je, da so po veljavnih predpisih določene ure dovoljene gradnje.
Po razpravi je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 19/3: Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za

območje DM SK 6 (Fabrka) v predloženem besedilu.
GLASOVANJE:

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

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Sprememba stanovanjskega programa Občine za leto 2012 in
prenos sredstev med projekti. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 19/4: Sprejme se sprememba Stanovanjskega programa občine Kranjska Gora za leto
2012.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 19/5: V proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2012 se v okviru proračunske
postavke 160 520 Gradnja, nakup in vzdrževanje stanovanj prenese 10.000,00 € iz NPR 079 –
Gradnja stanovanj na NRP 114 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom
izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna
naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in
adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov – Osnovna
šola Josipa Vandota Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Marija Falak Zupančič je podrobneje podala končno poročilo.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Iz predstavljenega poročila je izpostavil dejstvo, da je 5 ponudnikov dalo
pomanjkljivo, nepravilno ali nesprejemljivo ponudbo. Edino en ponudnik je poslal popolno
ponudbo. Pri izbiri izvajalca sta tudi dva ponudnika oddala nepopolno ponudbo.
Marija Falak Zupančič je pojasnila, da so bila določena merila, na podlagi katerih je komisija
izbirala.
Župan Jure Žerjav je dodal, da je bil ves postopek izveden v skladu z zakonodajo. Izrazil je
zadovoljstvo, da so se pri tako velikem projektu izognili zahtevku za revizijo. Zato je pohvalil
strokovne službe občine. Osebno je zaradi krize pričakoval več ponudb. Pri ponudbah mora podjetje
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dokazovati, da so sposobni izpeljati investicijo, zato imajo podjetja probleme. Problem je še pri
referencah in bonitetah.
Bogdan Janša: Kako je z zavarovanjem premoženja za objekte, ki še nimajo uporabnega dovoljenja?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je do pridobitve uporabnega dovoljenja izvajalec tisti, ki
odgovarja. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja pa investitor prevzame objekt.
Mirjam Žerjav: Pohvalila je investicijo v šolo.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 19/6: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru nad pregledom izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu

2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske
odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske
odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov – Osnovna šola Josipa
Vandota Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Prodaja nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s

sklicem na sejo.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Bogdan Janša je pojasnil, da so gradivo obravnavali tudi na Odboru za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami. Člani odbora prelagajo, da se predlagani sklep sprejme. S
predlaganima sklepoma se strinja tudi KS Dovje Mojstrana.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 19/7: Občina Kranjska Gora proda naslednji nepremičnini:
– zemljišče parc. št. 1375/147, dvorišče 69 m2, k.o. 2171 – Dovje, Janezu in Karmeli Ropret,
Veliki breg 7, Mojstrana, po ocenjeni vrednosti 4.830,00 EUR in
– zemljišče parc. št. 1375/96, dvorišče 31 m2, k.o. 2171 – Dovje, Pavlu Potočniku, Veliki
breg 6, Mojstrana, po ocenjeni vrednosti 2.170,00 EUR.
SKLEP 19/8: Pri navedeni prodaji nepremičnin kupci plačajo davek na promet nepremičnin,
prodajalec – Občina Kranjska Gora, pa stroške overitve podpisa zakonitega zastopnika pri
notarju.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklepa sta bila sprejeta.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Menjava nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s

sklicem na sejo.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Bogdan Janša je pojasnil, da so gradivo obravnavali tudi na Odboru za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami. Člani odbora prelagajo, da se predlagani sklepi sprejmejo. S
predlaganimi sklepi se strinja tudi KS Dovje Mojstrana.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 19/9: Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto
2012, se v delu Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem dopolni z naslednjo
nepremičnino: parc. št. 1980/2 k.o. Dovje, del v predvideni izmeri 1507 m2.
SKLEP 19/10: Občina Kranjska Gora po izvršeni geodetski odmeri zamenja odmerjeni del
zemljišča parc. št. 1980/2 k.o. Dovje, v velikosti 1507 m2, z zemljišči parc. št. 1532/183, 1560/2,
1565/3 in 1579/3, ki skupaj merijo 1507 m2, vse k.o. Dovje, za potrebe nadaljevanja gradnje
kolesarske poti, na relaciji Mojstrana – Plato Karavanke. Pravni posel menjave zemljišč se
izvede takoj, ko bo zakonsko to možno.
SKLEP 19/11: Vse stroške, ki bodo povezani z menjavo zemljišč, plača Občina Kranjska
Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklepi so bili sprejeti.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so v gradivu odgovori na vprašanja s 17. in 18. seje občinskega
sveta.
19/1 – Robert Kerštajn - pobuda – ustno
Opozoril je, da vodnjak pri Skavarju pušča. Apeliral je, da se pristopi k ureditvi.
19/2 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Kako je z razpisom za energetsko sanacijo stavb lokalnih skupnosti, ki ga razpisuje država? Ali ima
občina kakšne objekte, katere bi lahko prijavili na razpis?
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so se udeležili posveta glede energetske sanacije stavb. Z
informacijami, ki jih je dobil, ni bil zadovoljen. Pripravili so že tri projekte, ki bi jih lahko vključili.
Minimalna vrednost za kandidiranje na razpisu pa je višina investicije 200.000 €. S tem pogojem sta
takoj odpadla dva projekta. Za tretjega pa je omejitev, da se ne sme sofinancirati iz katerega drugega
evropskega sklada.

19/3 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Ali kompostarna že obratuje? Opazil je, da se veča deponija zelenega odpada.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se začasni razrez na kompostarni že zbira. Pridobiva pa se
uporabno dovoljenje. Za podrobnejši odgovor bodo zaprosili Komunalo.
19/4 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Ali je možno, da bi zemljišče s parc.št. 2060/9 k.o. Dovje v Mojstrani namenili za ureditev trga oz.
za potrebe KS Dovje Mojstrana?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bila pri njem ga. Nina Kern. Za svojo diplomsko nalogo je
obdelala omenjeno območje. Diplomska naloga ponuja nekaj dobrih rešitev. Smiselno bi bilo, da bi
za to parcelo pripravili idejni projekt.
19/5 Vesna Kovačič – pobuda – ustno
Ni bila zadovoljna z odgovorom na njeno vprašanje glede sanacije ceste na Dovjem. Vprašala je, ali
je cenejši nek kvalitetni nadzor ali plačevanje sanacije za slabo in nekvalitetno opravljeno delo?
Podala je pobudo za bolj natančen ogled stanja ceste. Ko se pripelješ v ovinek pri hišni št. Dovje 81
in potem naprej, je cesta v slabem stanju (udarne jame in luknje). Opozorila je še, da se po tej cesti
izvaja odvoz lesa.
Rajko Puš je pojasnil, da je odgovor pripravila Komunala.
19/6 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Ni še dobil odgovora glede priklopa na kanalizacijo. Koliko objektov od 163, ki imajo tehnično
možnost, se je priključilo v letu 2012?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo vprašanje posredovali koncesionarju.
19/7 Blaž Knific – zahvala – ustno
Zahvalil se je SPV-ju, ki je ukrepalo na pobudo, da na DRSC pošljejo predlog za omejitev hitrosti v
naselju Radovna. Postavil se je tudi že prometni znak.
19/8 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Še vedno ni na internetu dobil želenega odgovora glede aktivnosti civilne zaščite?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pripravili podatke.
19/9 Blaž Knific – pobuda – ustno
Zelo je bil vesel članka v občinskem glasilu glede pregleda zabojnikov za smeti. Predlagal je, da bi
opravili večje število teh pregledov. Komunala naj ponovno pošlje na vsa gospodinjstva ankete za
nakup ali najem zabojnikov za embalažo in biološke odpadke.
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je inšpekcija ugotovila, da je lahko naša občina za vzor. Bil je
mnenja, da so na pravi poti. Količina odloženih odpadkov na Mali Mežakli se je več kot
prepolovila. Pohvalil je vse prebivalce, ki že ločujejo odpadke. Bodo pa Komunali predlagali, da
gospodinjstvom ponovno ponudijo zabojnike.

19/10 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Glede na ugotovitve nadzornega odbora, da imamo slab nadzor nad izvajalci del, so že večkrat
podali predloge, da bi se zadeve izboljšale. Naša občina pa se na njihove predloge ni odzvala. Na
KS Dovje Mojstrana so mnenja, da nadzor ni dober. To se je pokazalo pri sanaciji cest v KS Dovje
Mojstrana. Najbolj jih je zmotilo, da so v spodnji ustroj cest vgrajevali materiale, ki niso primerni.
Izvajalec je s tem prenehal šele na pobudo KS, kljub temu, da so obvestili nadzor. Izrazil je upanje,
da se bodo zadeve na tem področju izboljšali. V preteklih letih so se prepričali, da je slab nadzor
lahko zelo drag za občino.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo ugotovitve posredovali pristojnim.
19/11 Blaž Knific – pobuda – ustno
V zadnjem mesecu je prejel nekaj klicev glede problematike brezdomcev v KS Dovje Mojstrana.
Občani pričakujejo bolj aktivno politiko do ljudi, ki izgubijo streho nad glavo. Omenjeno
problematiko so obravnavali tudi na KS Dovje Mojstrana. Ljudem, ki se znajdejo v tej situaciji bi
morali pomagati. Podal je pobudo, da občina zagotovi prostore, kjer bodo zagotovljeni osnovni
pogoji za življenje. Bil je mnenja, da bo teh primerov vedno več.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so občini problemi z brezdomci znani. Sodelujejo s Policijo in
Centrom za socialno delo. Občina razpolaga s prostori, kamor lahko namestimo brezdomce.
Predlagal je, da pristojni odbor to bolj podrobno obravnava.
Vlasta Kotnik je pojasnila, da je pristojni odbor zadevo že obravnaval. Vsi svetniki pa so prejeli
zapisnik.
19/12 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Ali so že kakšen informacije glede term?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da še niso dobili odgovora.
19/13 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Ni bil zadovoljen z odgovorom glede sredstev za najem parkirišč. Zaprosil je, da dobi podatke po
lokacijah parkirišč. Občinske službe naj opravijo nadzor nad tem ter o tem poročajo. Bil pa je
mnenja, da za to zadevo nimajo prave pravne podlage.
19/14 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
V tem mandatnem obdobju je bilo s strani nadzora več priporočil in predlogov. Kako je občina te
predloge in priporočila upoštevala?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so priporočila vključena že v odzivna poročila, ki jih pripravlja
strokovna služba.
19/15 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kakšen bo prometni režim na območju občine pozimi?
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je z uvedbo medobčinske inšpekcije prometni režim obvladljiv.
Nekaj bo potrebno spremeniti na ožjem območju žičnic. Lahko pa bi si postavili izziv, da bi
poskusno zaprli določeno območje.
19/16 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Podal je pobudo, da se prične urejati problematiko zapuščenih objektov in zemljišč.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pripravili pisni odgovor.
19/17 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Podal je pobudo, da se pripravi idejna zasnova za ureditev parka na območju mini golfa.
Župan Jure Žerjav je dejal, da je zadovoljen s to pobudo. Prejel je že dve ali tri idejne rešitve. Ideje
bi lahko obravnavali že na naslednji seji.
19/19 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Opozoril je na sanacijo jaškov in pokrovov v Gozdu Martuljku. Predlagal je, da bi komisija, ki to
obravnava, opravila ogled.
19/20 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kakšen je napredek pri izgradnji pločnikov v Gozdu Martuljku?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo do naslednje seje pripravili odgovor.
19/21 Robert Plavčak – protest – ustno
Bil je mnenja, da je vzdrževanje državne ceste mimo Belce katastrofalno. Takšnemu vzdrževanju bi
morali odločno protestirati.
19/22 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Ponudil je pomoč pri pripravi proračuna.
Župan Jure Žerjav se je zahvalil za pobudo. Svetnike bo povabil na predstavitev.
19/23 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Podal je pobudo za postavitev ogledala na Dovški gobeli pri križišču.
19/24 Bogdan Janša – pobuda – ustno
Izpostavil je problematiko težkih kamionov, ki vozijo skozi Dovje. Podal je pobudo, da bi pristojni
pristopili k reševanju tega problema.
19/25 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Kako je s cestami, ki jih ima občina samo v upravljanju? Ali se takšne ceste lahko vnašajo v
program asfaltiranja?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da zakon govori, da morajo biti javne ceste v lasti občine. Ob vsaki
sanaciji sprožijo tudi postopke za odkupe zemljišč. Večino cest so že uspeli odkupiti. Ko gre za
investicijska dela v javno korist se lahko cesta popravlja tudi s soglasjem lastnika.
19/26 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Krajni Podkorena se že nekaj časa ukvarjajo s problematiko vožnje šolskega avtobusa. Predlagal je,
da se ta pobuda obravnava na sestanku z občino in SPV.
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je to pobudo SPV že obravnaval in podal odgovor. Pobudo
vaškega odbora bodo ponovno posredovali SPV-ju.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je podal naslednje informacije:
• Vse svetnike je vljudno povabil v Planico. V nedeljo bodo v uporabo predali dne novi
skakalnici.
• V torek so imeli župani posvet s predstavniki Vlade. Župani so prejeli resolucijo. Zaenkrat
je tako, da se v sklopu varčevanja znižuje tudi povprečnina za občine. S tem bo manj
sredstev v občinskih proračunih.
• Most na kolesarski stezi v Gozdu Martuljku je zaključen. Izrazil je upanje, da bo DRSC
pripravila otvoritev.

Seja je bila zaključena ob 18.55 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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