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KRANJSKA GORA
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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: 11.09.2013
Z A P I S N I K

27. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 11.09.2013 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, Slavko Miklič, Bogdan Janša, Robert Kerštajn, Vlasta Kotnik, Janja
Dolhar, dr. Janez Mlinar, Mirjam Žerjav, Gregor Benedik, Matevž Podrekar In Robert
Plavčak (14 od 16)
Mojca Kelvišar, Cvetka Pavlovčič - odsotni
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Boštjan Pristavec, Henrika Zupan.
 PRISOTNI NOVINARJI:
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 v
mesecu julij prejeli že Polletno poročilo o izvajanju proračuna za leto 2013. Na seji pa so dobili
zapisnik Komisije za MVVI, popravljeno gradivo za točko Uskladitev cen storitev gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kranjska Gora, zapisnik KS Rateče Planica, zapisnik
Statutarno pravne komisije, zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami ter zapisnik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Najprej so obravnavali zapisnik 26. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 26. seje
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 26. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 27/1: Potrdi se zapisnik 26. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Imenovanje direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
Uskladitev cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kranjska Gora
Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2013
Pridobitev soglasja k povečanemu obsegu del na objektu vodohran Planica
Prenos sredstev med projekti
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom izvajanja proračuna Občine Kranjska
Gora v letu 2012, s posebnim nadzorom področja tekoči odhodki in sicer: PP 060322 Upravna stavba Kolodvorska 1b, PP 130210 - Vzdrževalna dela na občinskih cestah in poteh,
PP 010134 Občinsko glasilo in PP 130240 Javna razsvetljava
8. Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom izvajanja proračuna Občine Kranjska
Gora v letu 2012, s posebnim nadzorom nad delom poslovanja občine – dejavnost občinske
uprave in sicer: PP 060324 poslovni prostori – KS Rateče Planica
9. Ustanovitev stavbne pravice
10. Vprašanja in pobude
11. 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 predstavil točko Imenovanje direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Slavko Miklič je pojasnil, da se je Komisija za MVVI strinjala s predlaganim sklepom.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 27/2: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k imenovanju Steva

Ščavničarja, roj. 06.08.1953 iz Jesenic, Cesta 1. maja 46, za direktorja Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske in sicer z mandatom od 01.01.2014 za mandatno obdobje 4
let.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Uskladitev cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v občini Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem po pošti ter popravek
gradiva na seji.
Rajko Puš je podal podrobnejšo obrazložitev.
Henrika Zupan je poudarila, da morajo zaradi Uredbe o metodologiji oblikovanja cen. Vsi izvajalci
morajo uskladiti cene z uredbo. Po novi uredbi bosta na položnicah samo dve postavki in sicer
vodarina in omrežnina. Velika novost na tem področju je ta, da so v omrežnino zajeti tudi stroški
obnove hišnih priključkov. Spremenili pa se bodo tudi drugi faktorji.
Anton Požar je predstavil mnenje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Odbor se je
strinjal s predlaganim sklepom.
Robert Plavčak je predstavil mnenje Statutarno pravne komisije.
V razpravi so sodelovali:
Blaž Knific: Glede hišnega priključka, ga je zanimalo, če to pomeni obnovo do števca?
Henrika Zupan je pojasnila, da gre za obnovo hišnega priključka od priklopa na javno infrastrukturo
do hiše. V občini imamo 58 km hišnih priključkov. Glede na število uporabnikov se je izračunala
povprečna dolžina hišnega priključka, ki zanaša 20,3 metra. Na osnovi tega je bila izračunana
omrežnina.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je uredba dobro razrešila dilemo, kdo pri obnovi vodovoda plača
obnovo hišnega priključka.
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Janja Dolhar: Svet KS Rateče Planica je mnenja, da povišanja cen storitev gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo ni potrebna, saj se sredstva lahko prihranijo z racionalizacijo.
Henrika Zupan je pojasnila, da ne gre za povišanje cen ampak za uskladitev cen v skladu z uredbo.
Prav tako, pa se stroški povečujejo zaradi električne energije na črpališčih.
Bogdan Janša: Zanimalo ga je, s katerimi območji se bodo lahko primerjali? Zakaj hitijo z
uskladitvijo z dnem 1.10.2013, če je pa zakonski rok 31.03.2014.
Henrika Zupan je pojasnila, da bo primerljiva območja določilo ministrstvo. Glede na to, da so
zgradili vodohrana Želenica in Log ter črpališče Lek je potrebno sedaj občini plačevati najemnino.
Najemnino pa lahko plačujejo le če to omrežnino razdelijo na uporabnike.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je občina dolžna za infrastrukturo dobiti najemnino, ki jo morajo
potem namensko porabiti za obnovo in vzdrževanje infrastrukture.
Robert Plavčak: Ljudje to ne bodo razumeli, kot uskladitev cene. Na prikazani simulaciji bo to za
družino zneslo 50 EUR na leto več.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da glede na vodno študijo so se vsi zavedali, da morajo izpeljati kar
nekaj investicij. Sedaj, ko so večino investicij izpeljali, nastajajo stroški za vzdrževanje
infrastrukture. Bistveno je, da bodo občani za ta plačana sredstva dobili obnovljen hišni priključek.
Henrika Zupan je bila mnenja, da se morajo prilagoditi sprejeti uredbi.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 27/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora potrdi predlog cen obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, na podlagi elaborata izvajalca Komunale
Kranjska Gora d.o.o..
Spremenjene cene se pričnejo uporabljati od 1.10.2013 dalje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 9
PROTI – 4

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2013.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. Poročilo pa so prejeli s pošto konec julija.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 27/4: Občinski svet se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna Občine
Kranjska Gora za obdobje od 1.1 do 30.6.2013.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Pridobitev soglasja k povečanemu obsegu del na objektu
vodohran Planica. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Anton Požar je predstavil mnenje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Odbor se je
strinjal s predlaganim sklepom
V razpravi so sodelovali:
Blaž Knific: Pojasnil je, da predlaganega sklepa ne bo podprl. Vsi, ki oddajo ponudbo zavedejo tudi
določen del nepredvidenih del.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da gre v tem primeru za Zakon o javnem naročanju, ki predvideva
pridobitev soglasja nadzornega organa. Ne gre za koriščenje sredstev iz naslova nepredvidenih del
ampak za povečan obseg dela na točno določenih postavkah.
Jože Zupančič: Pojasnil je, da predlog ni podal izvajalec, temveč nadzorni organ.
Robert Plavčak: Pri popisih del je potrebno predvideti nepredvidena dela. Ta tema in ta stvar je
nova za občinski svet. S spremembo zakonodaje bodo verjetno v bodoče še večkrat obravnavali
takšno zadevo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je pred spremembo zakonodaje investitor zadevo izvajal v sklopu
10% nepredvidenih del. S spremembo zakonodaje pa je potrebno pridobiti soglasje nadzornega
organa.
Bogdan Janša: Z zadnjo uredbo nadzor malo bolj nadzoruje zadeve.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 27/5: Občinski svet soglaša s povečanjem obsega del na objektu Vodohran Planica v
višini 16.679,72 €, z vključenim DDV.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Prenos sredstev med projekti. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Ni se strinjal, da se prerazporejajo sredstva iz občinskih cest ter Ljudski dom
Kranjska Gora. Na zadnji seji je podal pobudo, da se investicija v Ljudski dom prenese na kasnejši
čas. Ostala sredstva pa naj bi se prenesla na občinske ceste.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da po sprejetem poračunu ter standardih, ki veljajo v Zbornici za
arhitekturo in prostor Slovenije naj bi projektna dokumentacija za Ljudski dom stala 124.000 EUR.
Po izvedenem javnem razpisu so pridobili izvajalca, ki bo projektno dokumentacijo pripravil za
okoli 49.000 EUR. Ostanek sredstev pa prenašajo na občinske ceste. Podrobneje je predstavil
posamezne spremembe.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:

SKLEP 27/6: V proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2013 se NRP 078 – mostovi in brvi
(PP 130 222) poveča za 95.000,00 €. Sredstva se prenesejo iz:
• NPR 176 – oporni zidovi (PP 130 223) 26.000,00 €,
• NRP 152 – obnova občinskih cest (PP 130 220) 69.000,00 €.
SKLEP 27/7: V proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2013 se NRP 038 – javna
razsvetljava (PP 130 241–investicije javna razsvetljava) poveča za 13.743,00 €. Sredstva se
prenesejo iz naslednjih proračunskih postavk:
• 130 230 – avtobusna postajališča (NRP 011) 7.000,00 €,
• 040 331 – Ljudski dom v Kranjski Gori ( NRP 107) 6.743,00 €.

SKLEP 27/8: V proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2013 se NRP 177 – pločnik Belca
(PP 160 231) poveča za 6.300,00 €. Sredstva se prenesejo iz PP 160 230 – prostorska strategija
občine.

SKLEP 27/9: V proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2013 se NRP 142 – investicijsko
vzdrževanje in obnova vodovodov (PP 160 311) poveča za 62.700,00 €. Sredstva se prenesejo iz
NRP 107 Ljudski dom v Kranjski Gori (PP 040 331).
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklepi so bili sprejeti.

6

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Vlasta Kotnik je pojasnila, da se je Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
seznanil z gradivom. Na predlagani sklep ni bilo pripomb.
Robert Plavčak je pojasnil, da se je tudi Statutarno pravna komisija strinjala s predlaganim sklepom.
Bogdan Janša je pojasnil, da se je tudi Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami strinjal s predlaganim sklepom.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 27/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Sklep o določitvi javne
infrastrukture na področju kulture v Občini Kranjska Gora v predlagani vsebini.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom
izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2012, s posebnim nadzorom področja tekoči
odhodki in sicer: PP 060322 - Upravna stavba Kolodvorska 1b, PP 130210 - Vzdrževalna dela na
občinskih cestah in poteh, PP 010134 Občinsko glasilo in PP 130240 Javna razsvetljava. Pojasnil je
še, da se je predsednica Nadzornega odbora opravičila. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo.
Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 27/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru nad pregledom izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu
2012, s posebnim nadzorom področja tekoči odhodki in sicer: PP 060322 - Upravna stavba
Kolodvorska 1b, PP 130210 - Vzdrževalna dela na občinskih cestah in poteh, PP 010134
Občinsko glasilo in PP 130240 Javna razsvetljava.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom
izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2012, s posebnim nadzorom nad delom poslovanja
občine – dejavnost občinske uprave in sicer: PP 060324 poslovni prostori – KS Rateče Planica.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 27/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru nad izvajanjem proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2012, s
posebnim nadzorom nad delom poslovanja občine – dejavnost občinske uprave in sicer: PP
060324 poslovni prostori – KS Rateče Planica.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Jože Zupančič: Pojasnil je, da so na KS Kranjska Gora pohvalili delo Nadzornega odbora občine.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Ustanovitev stavbne pravice. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Bogdan Janša je predstavil mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Odbor je predlagal, da se sprejme predlagani sklep.
Robert Plavčak je predstavil mnenje Statutarno pravne komisije. Komisija se je strinjala, da
občinski svet sklep obravnava v predlagani obliki.
V razpravi je sodeloval:
Robert Kerštajn: Pojasnil je, da se nordijsko društvo pravilno imenuje Nordijsko društvo Rateče –
Planica.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da se tudi KS Rateče strinja s predlaganim sklepom.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 27/12: Na zemljišču s parc. št. 1261/70 k.o. Rateče se ustanovi stavbna pravica za
gradnjo športnega igrišča za javno uporabo, za dobo 30 let od dneva sklenitve pogodbe dalje,
v korist Nordijskega društva Rateče - Planica.
Vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe o stavbni pravici krije Občina Kranjska Gora.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
27/1 – Robert Plavčak - vprašanje – ustno
Koliko je še azbestno cementnih cevovodov je še v naši občini?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo odgovor pripravili na JP Komunali.
27/2 – Robert Plavčak - vprašanje – ustno
Kako je s pločniki v Gozdu Martuljku?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil prejšnji teden na sestanku na DRSC-ju. Na ministrstvu je
pripravljen predlog za razlastitev, ki pa ga mora potrditi še vlada. Zemljišča na delu od gostilne
Jožica in Krajevnega dom so skoraj vsa odkupljena. Manjka še eno zemljišče. DRSC bo na tem delu
izvedla javni razpis. DRSC sedaj tudi ureja menjave zemljišč. Večina domačinov pa je zemljišča že
prodala.
27/3 – Robert Plavčak - vprašanje – ustno
Pred časom je občina pristopila k javnemu razpisu glede razpisa koncesije za smeti. Kako je sedaj s
tem?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo podan pisni odgovor.
Rajko Puš je pojasnil, da je bil koncesijski akt sprejet na občinskem svetu. Zadeva je še odprta in
razmerja bo še potrebno urediti. Rešitev zadeve mora biti v korist naših občanov.
27/4 – Robert Plavčak - vprašanje – ustno
Kako je s tujerodnimi invazivnimi rastlinami v naši občini? Kako bo občina na to ukrepala v
bodoče?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da občina sodeluje skupaj z drugimi občinami v projektu, ki ga vodi
RAGOR. Podan bo pisni odgovor.
27/5 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Glede na anketo, ki jo je za mlade izvedla občina se je pri njem oglasil predsednik društva mladih.
Mladi so podali nekaj svojih predlogov. Želijo pa si sodelovanja z občino.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so se mladi oglasili tudi na občini. Dogovorili so se za sestanek.
27/6 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Kako je z najemnino za selitev TIC-a?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bo pripravil pisni odgovor.
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27/7 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Kako je s fitnesom?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bo pripravil pisni odgovor.
27/8 – Bogdan Janša - pobuda – ustno
Na junijski seji je podal predlog za namestitev kemičnega stranišča v parku v Mojstrani. Kemično
stranišče je namestilo Turistično društvo Dovje Mojstrana. Predlagal je, da bi se društvu pokril
strošek postavitve stranišča.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo postavitev stranišča v Mojstrani vključili v proračun.
27/9 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Ali lahko dobijo ponudbo, ki jo je podal Mercator za zemljišče v Mojstrani.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da jim bodo posredovali ponudbo.
27/10 – Jože Zupančič - vprašanje – ustno
Vprašanje bi rad naslovil na Ministrstvo za notranje zadeve na ministra Viranta. Zanimalo ga je,
kako je s Policijsko postajo v Kranjski Gori. Sedaj se dogaja, da je policija preko noči in podnevi
zaklenjena. Ko gre policijska patrulja na teren ni nikogar na policijski postaji. Kdo je o tem odločal,
da se v takem turističnem kraju ne zagotovi dežurnega policista.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je ravno danes govoril z direktorjem Policijske uprave Kranj.
Stanje je zaskrbljujoče. Policijska uprava nima dovoljenja nadomeščanja ljudi, ki so odšli v pokoj.
To vprašanje bodo najprej poslali na policijo nato pa še ministru.
27/11 – Jože Zupančič – pobuda – ustno
Podal je pobudo, za ureditev prečkanja kolesarske steze v Logu. Za kolesarje bi morali na tem
območju postaviti stop znak.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se ne more strinjati s postavitvijo stop znakov na kolesarski stezi.
27/12 – Jože Zupančič - pobuda – ustno
Zahvalil se je Pristavcu in Pušu, da sta posredovala dopis na DDC za postavitev stranišč pri
Skrtovem mostu. Stranišča sta bila postavljena v 48 urah. Podal je pobudo, da bi stranišča na tem
območju stala skozi celo leto.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo tudi v bodoče prosili za postavitev stranišč.
27/13 – Blaž Knific - vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako poteka OPPN fabrka v Mojstrani? Ko je pridobival informacije o objektu, ki
ga ima občina namen zgraditi je dobila podatek, da bi izgradnja in ureditev okolice stala okoli
600.000 EUR plus DDV. Podatek občine, da bo to stalo 2.150.000 EUR je sedaj precej nižji.
Pričakuje, da bodo v letu 2014 nadaljevali s tem projektom.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da občina planira sredstva v višini 600.000 EUR zato ne ve, od kot
njegov podatek. Pojasnil je, da je bil OPPN fabrka sprejet. Občina je v postopku izvedbe javnega
naročaja izbrala izvajalca, ki pridobiva gradbeno dovoljenje. Projektira se objekt z 9 stanovanji. Iz
sprejetega proračuna je prebral podatke, da NRP v letu 2013 predvideva 30.000 EUR in leta 2014
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600.000 EUR. Se pa v imenu občinske uprave opravičuje, da je bilo v januarskem gradivu to narobe
zapisano, na kar so v razpravi to tudi pojasnili.
27/14 – Blaž Knific - vprašanje – ustno
Kako je s projekti za Dovško gobel in gobel proti kampu Voga? Predvideti bo potrebno tudi
sredstva za odkup zemljišč. Ali bosta zadevi v letu 2014 urejeni.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da ne more odgovoriti, kaj bo s proračunom v naslednjem letu. V
postopku je sprejemanje novi zakon o financiranju občin. Vsem je predlagal, da si ga ogledajo.
27/15 – Blaž Knific - vprašanje – ustno
Kdaj se na kolesarski poti predvideva sanacija linijskih razpok in ureditev brežin? V zelo slabem
stanju so tudi počivališča na kolesarski poti. Prav tako pa se v slabem stanju tudi vsi štirje železniški
mostovi. Kolesarska steza je velika dodana vrednost za našo občino.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je naša kolesarska steza ena najlepših v državi. Za vzdrževanje bo
občina namenila 15.000 EUR in za investicije 36.000 EUR. Občina bo obnovila še most na Belci.
Na odseku od Taber do Podkuž je bil opravljen kvalitetni pregled s strani države. Na izvajalca je
bilo kar nekaj pripomb. Na delo od Kranjske Gore do Rateč pa je občina s sredstvi EU delno
obnovila. Izbran je bil izvajalec za nadaljevanje gradnje proti Jesenicam.
27/16 – Blaž Knific - vprašanje – ustno
Ni še dobil odgovora glede obrtne cone LIP-a v Mojstrani. Zanimalo ga je, kako je s tem? Ker
občanom ne zagotovimo prostora jih večino odide v druge kraje.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je LIP v privatnih rokah.
27/17 – Blaž Knific - vprašanje – ustno
Glede na njegovo vprašanje, kaj je s spiskom občinskih parcel, ki jih zasedajo občani je dobil
odgovor, da se spisek pripravlja. V zadnjem času pa je dobil kar nekaj klicev in elektronske pošte
glede plačila in najema občinskih zemljišč. Nekateri občani imajo sklenjene pogodbe in zadeve
plačujejo. Sprejeli so tudi cenik, ki je prijazen občanom.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se zadeva pripravlja.
27/18 – Blaž Knific - vprašanje – ustno
Kako je z urejanjem granitnih kock na trgu v Mojstrani? Do danes še niso storili nič.
27/19 – Blaž Knific - vprašanje – ustno
Kako je z idejo svetnika Plavčaka za postavitev kipa Kekca? Ta predlog se mu zdi zelo na mestu.
27/20 – Blaž Knific - vprašanje – ustno
Še vedno ni prejel odgovora glede sanacije cest v KS Dovje Mojstrana glede vgrajenih materialov. S
krajani Podkorena si je ogledal tudi sanacijo ceste proti poligonu. Skupaj so ugotovili, da vgrajeni
materiali niso primerni. Prosil je, da mu nadzor pripravi pisni odgovor glede materiala vgrajen v
spodnji ustroj ceste.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pozvali nadzor, da pripravi poročilo.
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27/21 – Blaž Knific - pobuda – ustno
Občani so ga opozorili na ureditev klančine na pokopališču na Dovjem. Klančina bo v zimskem
času nevarna zaradi poledice.
27/22 – Blaž Knific - pobuda – ustno
Še vedno ni sanirana brežina na Mojstranški gobeli. Kamenje še vedno pada na cesto. Ker je že več
avtomobilov pristalo na pločniku je predlagal, da bi se namestila varovalna ograja med cesto in
pločnikom. Predlagal je, da si zadevo ogleda tudi občinski SPV.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo zadevo pregledala strokovna služba.
27/23 – Blaž Knific - vprašanje – ustno
Ko so potrjevali direktorico za komunalo je bilo rečeno, da bo na eni od naslednjih sej predstavljen
njen program. Vzel si je dopust in prebral vseh 5 programov.
Rajko Puš je pojasnil, da je bilo rečeno, da lahko svetnik Janša pridobi program na sedežu
komunale.
Bodgan Janša je pojasnil, da imajo nekateri ta štiriletni program objavljen na spletu.
27/24 – Blaž Knific - vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, katere projekte je vodil podžupan v tem mandatnem obdobju in katere so novosti, ki
jih je uvedel. Predlagal je, da se poročilo o tem pripravi do konca leta.
27/25 – Robert Plavčak - vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z izobešanjem državne zastave na katere je opozorila Zveza borcev za
vrednote NOB Dovje Mojstrana?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da izobešanje zastav opredeljuje zakon. Pripravili bodo pisni
odgovor.
27/26 – Bogdan Janša - informacija – ustno
Pojasnil je, da je glede na poziv za koriščenje prostorov nad KS Dovje Mojstrana prispela ena
ponudba. Dogovorili so se, da se ponudnika povabijo k ogledu.
27/27 – Bogdan Janša - pobuda – ustno
Podal je pobudo, da si ogledajo most čez Sedučnikov potok, saj je v slabem stanju.

Ad 11.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bo na seji predstavilo podjetje Sigor d.o.o., ki svojo dejavnost
opravlja v Mojstrani.
Simon Zore kot prokurist podjetja Sigor d.o.o. je predstavil dejavnost njihovega podjetja. Gre za
novoustanovljeno podjetje, ki od novega leta deluje v Mojstrani. Podjetje se ukvarja z reciklažo in
proizvodnjo plastike. Izdelujejo tri izdelke in sicer plastične tulce, kompostnike in cestne smernike.
Trenutno je 5 zaposlenih. V letošnjem letu imajo še namen zaposliti 10 delavcev. V bodoče bi bila
možnost tudi ureditve ogrevanja na lesno biomaso.
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V razpravi so sodelovali:
Rajko Puš: Ali je kakšna možnost sodelovanja z našim komunalnim podjetjem.
Simon Zore je pojasnil, da pogovori že potekajo.
Jože Zupančič: Ali prodajajo še kakšne druge izdelke.
Simon Zore je pojasnil, da kar se tiče široke potrošnje imajo zaenkrat samo kompostnike.
Blaž Knific: Glede ogrevanja na lesno biomaso je bil menja, da bi ste na takšen sistem v Mojstrani
priključilo veliko uporabnikov. Najbolj pomembno je, da ta del Mojstrane spet živi.
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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