O B Č I N A
KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET

Št.:

Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel.: 04-58 09 808, fax.: 04-58 09 824
http://obcina.kranjska-gora.si/
e-mail:grzetic@kranjska-gora.si

Datum: 24.11.2010
Z A P I S N I K

2. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 24.11.2010 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, Mirjam Žerjav, Slavko Mikič,
Bogdan Janša, Robert Kerštajn, Mojca Kelvišar, Janja Dolhar, Matevž Podrekar, Cvetka
Pavlovčič, Vlasta Kotnik in Gregor Benedik (16 od 16)
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Alojz Jakelj, Mojca Prešeren, Vlasta Skumavc Rabič, Boštjan Pristavec in
Henrika Zupan.
 PRISOTNI NOVINARJI: ATM TV, Radio Triglav.
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.
Najprej so obravnavali zapisnik 1. konstitutivne seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 1. konstitutivne seje

Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo in sprejem zapisnik 1. konstitutivne seje. Člani občinskega
sveta so zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 2/1: Potrdi se zapisnik 1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DNEVNI RED:

Imenovanje delovnih teles Občinskega sveta, nadzornega odbora, žirije za priznanja ter sveta
glasila - Komisija za MVVI
Stanovanjski program občine za leto 2011
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011 – prva obravnava
Dokapitalizacija Javnega podjetja Komunala Kranjska Gora d.o.o. s stvarnim vložkom
Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini in pridobite statusa grajenega javnega dobra na
nepremičnini
Nakup nepremičnin
Vprašanja in pobude
Informacije

Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav, dal na glasovanje naslednji:
Dnevni red: Potrdi se predlagani dnevni red 2. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali točko imenovanje delovnih teles Občinskega
sveta, nadzornega odbora, žirije za priznanja ter sveta glasila - Komisija za MVVI. Gradivo so člani
prejeli z dodatnim gradivom po pošti. Besedo je predal predsedniku Komisije za MVVI Slavku
Mikliču.
Slavko Miklič je predstavil zapisnik Komisije za MVVI ter podal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 2/2: V Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti se imenujejo:
ŠT.
1
2
3
4
5
6
7

IME IN PRIIMEK
VLASTA KOTNIK - predsednica
JANEZ MLINAR
MIRJAM ŽERJAV
JANJA DOLHAR
ROBERT KERŠTAJN
OTILIJA MERTELJ
SAMO CUZNAR

GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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NASLOV
TRIGLAVSKA CESTA 8
KOROŠKA CESTA 10A
LOG 19A
RATEČE 39
SAVSKO NASELJE 7
ZGORNJE RUTE 10
PODKOREN 66

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

KRAJ
MOJSTRANA
KRANJSKA GORA
LOG
RATEČE
KRANJSKA GORA
GOZD MARTULJEK
PODKOREN

SKLEP 2/3: V Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se imenujejo:
ŠT.
1
2
3
4
5
6
7

IME IN PRIIMEK
ANTON POŽAR - predsednik
GREGOR BENEDIK
SLAVKO MIKLIČ
MOJCA KELVIŠAR
MARKO PEZDIRNIK
MAKS KLINAR
DR. VIDA REZAR

GLASOVANJE:

NASLOV
RATEČE 114
PODKOREN 62A
VITRANŠKA ULICA 13
POD GRANČIŠČEM 8
BELCA 20D
DOVJE 27
SAVSKO NASELJE 33

KRAJ
RATEČE
PODKOREN
KRANJSKA GORA
MOJSTRANA
BELCA
DOVJE
KRANJSKA GORA

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/4: V Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami
se imenujejo:
ŠT.
1
2
3
4
5
6
7

IME IN PRIIMEK
BOGDAN JANŠA - predsednik
JOŽE ZUPANČIČ
MATEVŽ PODREKAR
VESNA KOVAČIČ
BLAŽ KNIFIC
MILAN POLAK
JOŽE KRIVC

GLASOVANJE:

NASLOV
ULICA ALOJZA RABIČA 42A
NASELJE NA BREGU 7
POD GRANČIŠČEM 1
DOVJE 86
VELIKI BREG 10
ZGORNJE RUTE 3
DELAVSKA 11

KRAJ
MOJSTRANA
GOZD MARTULJEK
MOJSTRANA
DOVJE
MOJSTRANA
GOZD MARTULJEK
MOJSTRANA

PRISOTNIH – 15
ZA – 13
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/5: V Statutarno pravno komisijo se imenujejo:
ŠT.
1
2
3
4
5

IME IN PRIIMEK
ROBERT PLAVČAK - predsednik
CVETKA PAVLOVČIČ
ROBERT KERŠTAJN
MIRKO RABIČ
ALOJZ ROGAR

GLASOVANJE:

NASLOV
GOBELA 42
KORZIKA 15A
SAVSKO NASELJE 7
DOVJE 43
RATEČE 23

KRAJ
GOZD MARTULJEK
GOZD MARTULJEK
KRANJSKA GORA
DOVJE
RATEČE

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 2/6: V Nadzorni odbor Občine Kranjska Gora se imenujejo:
ŠT.
1
2
3
4
5

IME IN PRIIMEK
MAG. ALEKSANDRA FERTIN
SLAVKO KANALEC
MARTIN PAVLOVČIČ
EMIL TAVČAR
MARIJA FALAK ZUPANČIČ

GLASOVANJE:

NASLOV
LEDINE 13
BOROVŠKA CESTA 36
KURIRSKA POT 10
SPODNJE RUTE 14
NASELJE POD HRIBOM 51

KRAJ
KRANJSKA GORA
KRANJSKA GORA
MOJSTRANA
GOZD MARTULJEK
GOZD MARTULJEK

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/7: V Žirijo za priznanja se imenujejo:
ŠT.
1
2
3

IME IN PRIIMEK
JOŽE ZUPANČIČ - predsednik
MIRKO RABIČ
BOJAN MAKOVEC

GLASOVANJE:

NASLOV
NASELJE NA BREGU 7
DOVJE 43
RATEČE 79

KRAJ
GOZD MARTULJEK
DOVJE
RATEČE

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/8: V Svet glasila se imenujejo:
ŠT.
1
2
3
4
5
6
7
8

IME IN PRIIMEK
JANJA DOLŠINA
MIRJAM ŽERJAV
KLAVDIJA GOMBOC
TATJANA NUČIČ
BOGDAN JANŠA
STANKO JAKELJ
MAG. MAGDALENA BUČIČ
MAG. MELITA DJURIĆ

GLASOVANJE:

NASLOV
BEZJE 5
LOG 19A
LOG 8A
BOROVŠKA CESTA 10
ULICA ALOJZA RABIČA 42A
BOROVŠKA CESTA 89
BEZJE 2
ULICA JAKOBA ALJAŽA 29

KRAJ
KRANJSKA GORA
LOG
LOG
KRANJSKA GORA
MOJSTRANA
KRANJSKA GORA
KRANJSKA GORA
MOJSTRANA

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/9: Za podpredsednika Komisije za MVVI se imenuje Bogdana Janšo.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko stanovanjski program občine za leto 2011. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev stanovanjskega programa.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Zanimalo ga je, kako se dopolni rezervni sklad? Zanimalo ga je še, če je kaj takih, ki
ne plačujejo najemnin? Kako občina rešuje zadeve z neplačniki?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je rezervni sklad stvar lastnika stanovanja in ne najemnika. Glede
neplačnikov je pojasnil, da se sprožijo postopke v obliki opominov ter preko odvetniške pisarne.
Alojz Jakelj: Pojasnil je, da imajo tudi kakšnega neplačnika. Pri prioriteti vzdrževanja gledajo tudi
na redno plačevanje najemnine.
Gregor Benedik: Zanimalo ga je, če so v vsi najemniki občinskih stanovanj občani občine, ter če je
to pogoj za pridobitev občinskega stanovanja?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je pogoj za pridobitev občinskega stanovanja to, da je oseba
občan občine Kranjska Gora.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 2/10: Sprejme se Stanovanjski program občine Kranjska Gora za leto 2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011 – prva
obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem. Prihodki so planirani v višini 9.304.410 EUR,
odhodki pa v višini 11.427.621 EUR. Primanjkljaj v višini 2.123.211 EUR bo pokrit iz ocenjenih
presežkov preteklih let. Podrobneje je predstavil vse prihodke in odhodke. Največja investicija v
naslednjem letu pa bo investicija v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora v višini 3.849.507 EUR.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Pojasnil je, da se s predlogom proračuna strinja. Zanimalo pa ga je, če je
primanjkljaj izračunan ali je ocenjen? V 4. odstavku 16. člena odloka manjka beseda »mora«
poročati občinskemu svetu. Zanimalo ga je, če bi v odloku dovolili zadolževanje? (Za primer je
podal JP Komunalo, če bi imeli kakšno večjo okvaro.)
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da gre za zelo pesimistično oceno ter pojasnil, katere investicije v
letošnjem letu niso bile izvedene, ter kje so se povišali prihodki glede na načrtovane. Izrazil je
pričakovanje, da bo presežka še kaj več, kot so izračunali. Glede zadolževanje je pojasnil, da v
kolikor bo to potrebno, bodo o tem odločali na občinskem svetu.
Bogdan Janša: Glede investicije v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora ga je zanimalo, če bo možno
pridobiti še kaj več sredstev na razpisih ministrstva? Bil je še mnenja, da je premalo sredstev za
obnovo občinskih cest.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so zaenkrat uspeli pridobiti sredstva na razpisu ministrstva za
šolstvo in šport v višini 84.470 EUR. Se bodo pa prijavili še na razpis Fundacije za šport. Glede
občinskih cest je pojasnil, da bodo letos na državo prijavil vodohran Log in povezovalni vod Lek –
vodohran Alpina.
Gregor Benedik: Zanimalo ga je, če lahko za investicijo OŠ Josipa Vandota kandidirajo na evropska
sredstva? V preteklem letu je bil pripravljen projekt mirujočega prometa. V predlogu proračuna pa
ne vidi nobenih sredstev za izvedbo in nadgradnjo tega projekta. Ugotavljal je, da za šport v
predlogu proračuna ni nobenih investicij. Vprašal je še, kako bo s financiranjem muzeja v
Mojstrani?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da evropskih razpisov za te namene ni. V kolikor pa se bodo kakšni
razpisi odprli bo občina na te razpise kandidirala. Glede mirujočega prometa je bil dosežen dogovor
z zasebnimi investitorji, da se financira občinski podrobni prostorski načrt v katerem se bodo
sprojektirala parkirišča pod smučišči v Kranjski Gori. Pojasnil je še financiranje muzeja v
Mojstrani. Bil pa je mnenja, da bodo investirali v šport, saj bodo pri OŠ Josipa Vandota Kranjska
Gora zgradili novo telovadnico, ki jo bodo lahko uporabljali tudi športniki.
Robert Plavčak: Pri odhodkih je zasledil nagrade za podžupana. Zanimalo ga je, kako je z
imenovanjem podžupanov? Vprašal je, kako je s postavko 016002? Bil je mnenja, da bi morali za
potrebe gasilstva določiti dodatna sredstva za obnovo gasilskih domov. Zanimalo ga je, kako bo s
pločniki v Gozdu Martuljku? Bil je mnenja, da bi morali pristopiti k urejanju javnega parkirišča. Pri
malem gospodarstvu pa je ugotavljal, da bi morali najti drugi način za vlaganje v podjetja. Občina
bi morala za to sprejeti poseben pravilnik in nameniti 10.000 do 15.000 EUR. Glede LTO-ja je bil
mnenja, da dodatna zaposlitev v tem času ni primerna. Postavka LTO je previsoka. Že dlje časa se
trudi, da bi se uredila sekundarna kanalizacija na Gobeli v Gozdu Martuljku. Zanimalo ga je, kako
je z vodarno pri Alpini? Predlagal je, da bi povečali sredstva na socialnih transferjih. Pri
prostorskem planiranju je bil mnenja, da so stroški visoki. Izrazil je dvom, da bodo dobili vsa
sredstva pri prodaji zemljišč. Kako je s šolskimi prevozi ter kako je z obravnavanjem varnih šolskih
poti? Predlagal je povečanje sredstev za novorojenčke.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo do konca leta sporočil odločitev glede imenovanja enega ali
dveh podžupanov. Glede postavke 016002 je pojasnil, da župan rešuje prošnje, ki pridejo tekom
leta. Investicija v pločnike je sedaj v državnem proračunu zamaknjena. Se bodo pa dobili s
projektantom na terenu ter poizkušali rešeti vse probleme glede odkupa zemljišč. Glede vodarne
bodo pripravili konkretno poročilo. Trenutno vodarna ne obratuje. Pri stroških prostorskega
planiranja je pojasnil, da plačajo to, kar je realizirano. Zato bo tudi na tej postavki v letu 2010
presežek. Vsem učencem, ki so oddaljeni več kot 4 km je organiziran prevoz. SPV pa letno
obravnava šolske varne poti.
Rajko Puš je pojasnil, da za malo gospodarstvo preko Ragorja pripravljajo nov pravilnik.
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Slavko Miklič: Ugotavljal je, da so sredstva namenjena za turistična društva padla pod 10% glede
na sredstva, ki so namenjena LTO. Pri prihodkih ga je zanimalo povečanje komunalnih taks in
koncesijskih dajatev. Pri obrambi in ukrepi ob izrednih dogodkih ni upoštevana preventivna
dejavnost glede delovanja hudournikov in vodotokov.
Župan Jure Žarjav je pojasnil realizacijo postavk komunalnih taks in koncesijskih dajatev. Na
področju preventive in škodljivem delovanjem voda, so kot občina zelo aktivni. Pri tem pa se pozna
neaktivnost države, saj zadnja leta sredstva vlagajo v izgradnjo elektrarn na spodnji Savi. Leta 2004
je občina naročila pregled vseh hudournikov ter popis predala državnim inštitucijam. Je pa država v
letošnjem letu poskrbela za obrežno zavarovanje Save pri Mojstrani. Turistična društva sedaj ne
opravljajo več naloge TIC-ov, ki jih je v celoti prevzela LTO.
Mirjam Žerjav je pojasnila, da v LTO ne načrtujejo dodatne zaposlitve. V gradivu se je pojavila
napaka. Svet zavoda se je s planom dela LTO že seznanil, ga bo pa obravnaval na naslednji seji.
LTO v letu 2011 načrtuje od 120.000 do 150.000 EUR lastnih sredstev.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 2/11: Predlog Proračuna občine Kranjska Gora za leto 2011 se posreduje v 15
dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko dokapitalizacija Javnega podjetja Komunala Kranjska Gora
d.o.o. s stvarnim vložkom. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi je sodeloval:
Jože Zupančič: Strinjal se je z dokapitalizacijo. Zanimalo ga je, zakaj so različni podatki o vrednosti
komunalnih objektov?
Henrika Zupan: Pojasnila je, da je ocenjena celotna vrednost infrastrukturnih objektov. Kot stvarni
vložek pa se prenaša samo poslovna stavba. Zbirni center ostaja infrastrukturni objekt.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 2/12: Letni načrt razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine se
dopolni z nepremičnino – upravno stavbo Javnega podjetja Komunala Kranjska Gora d.o.o.,
na naslovu: Spodnje Rute 50, Gozd Martuljek in objektom za shranjevanje razsutega
materiala (sol, pesek), s pripadajočim delom zemljišča parc. št. 454/61, 508/18 in 508/16, vse
k.o. Gozd.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 2/13: Občina Kranjska Gora, kot 100% družbenik Javnega podjetja Komunala
Kranjska Gora d.o.o., dokapitalizira Javno podjetje Komunala Kranjska Gora d.o.o. s
stvarnim vložkom, ki obsega:
-

-

nepremičnino – upravno stavbo na naslovu Spodnje Rute 50, Gozd Martuljek in
objektom za shranjevanje razsutega materiala (pesek, sol) s pripadajočim delom
zemljišča parc. št. 454/61, 508/18 in 508/16, vse k.o. Gozd, v ocenjeni vrednosti
1.216.361,00 EUR in
premičnino, del (39,2%) vrednosti vlečnega vozila UNIMOG 1600, reg. št. KR – H7 –
181, v ocenjeni vrednosti 10.584,00 EUR,
vse skupaj v vrednosti 1.226.945,00 EUR.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/14: Družbenik za podpis vseh listin, potrebnih za vpis povečanega osnovnega
kapitala družbe Javnega podjetja Komunala Kranjska Gora d.o.o. v sodni register, pooblašča
župana Jureta Žerjava.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini in pridobite
statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini. Člani sveta so gradivo prejeli naknadno z
dodatnim gradivom po pošti.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav, dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 2/15: o ukinitvi javnega dobra
I.
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini parc. št. 853/15, vpisani v vl. št. 1465 k.o.
Kranjska Gora kot javno dobro.
II.
Na nepremičnini parc. št. 853/15 k.o. Kranjska Gora se vpiše lastninska pravica na ime:
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po uveljavitvi tega
sklepa izda občinska uprava Občine Kranjska Gora po uradni dolžnosti odločbo o ukinitvi
statusa javnega dobra na nepremičnini iz tega sklepa, ki jo po pravnomočnosti pošlje
Okrajnemu sodišču na Jesenicah.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/16: o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki
predstavljajo odseke občinskih cest, kategoriziranih v Odloku o kategorizaciji občinskih cest
in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 22/99), in sicer:
-

parc. št. 433/12, 858/5, 853/4, 891/60, 891/45, 891/93, 891/58, 891/57, 901, 471/6, 470/6,
470/4, 485/16, 485/18, 3/8, 485/15 in 3/7, vse k.o. Kranjska Gora.

II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se vpišejo v poseben zemljiškoknjižni vložek pri k.o.
Kranjska Gora, pri katerem se zaznamuje grajeno javno dobro v lasti Občine Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po uveljavitvi tega
sklepa izda občinska uprava Občine Kranjska Gora po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah iz tega sklepa, ki jo po
pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču na Jesenicah.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko nakup nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav, dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 2/17: Letni načrt pridobivanja nepremičnin za leto 2010 se dopolni z nepremičninami
parc. št. 1450/18, 1450/19, 1450/20 in 1450/23, vse k.o. Rateče, ki v naravi predstavljajo del
kategorizirane občinske ceste in so pri sprejemanju načrta pomotoma izpadle iz seznama.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 2/18: Sprejme se predlagani posamični program pridobitve nepremičnin:
- parc. št. 1450/15, 1450/17, 1450/18, 1450/19, 1450/20, 1450/22, 1450/23 in 1450/25 vse
k.o. Rateče ter
- parc. št. 683/10, 683/22 in 683/24, vse k.o. Dovje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/19: Vse stroške v zvezi s prodajnimi pogodbami poravna Občina Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
2/1 Vlasta Kotnik – vprašanje - ustno
Zanimalo jo je, kako je s sanacijo ambulante v Mojstrani? Problem se je pojavil zaradi zaudarjanja
iz jaškov oziroma kanalizacije. Ambulanta v Mojstrani je zaradi okvare zaprta že 3 teden. Krajani
so zaradi tega ogorčeni.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je sanacija v teku. Izrazil je upanje, da bo sanacija zaključena do
konca novembra.
2/2 Vlasta Kotnik – pobuda - ustno
Na križišču pri hotelu Triglav je bil ob prenovi ceste umaknjena usmerjevalna tabla proti Zgornji
Radovni in Bledu. Podala je pobudo, da bi se pozvalo izvajalca, da tablo postavijo nazaj.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pobudo poslali naprej.
2/3 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Kako je z kolesarskim mostom v Gozdu Martuljku?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je Direkcija za ceste v fazi postopka izbire izvajalca. V zaključni
fazi pa je tudi pridobivanje gradbenega dovoljenja. Most naj bi bil v letu 2011 zgrajen. Pojasnil je
še, da je bil izdelan projekt za kolesarsko pot od Mojstrane do Hrušice.
2/4 Jože Zupančič – pobuda – ustno
Izpostavil je opravljanje dimnikarske službe. Občane bi morali na tem področju zaščititi. Vprašal se
je, kdo lahko opravlja nadzor nad dimnikarskimi storitvami? Na inšpekcijske službe je v letošnjem
letu prišlo 400 pritožb. Če ne bo šlo drugače bo na nivoju države ustanovil civilno iniciativo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so dimnikarji pridobili koncesije s strani države. Občina lahko
objavi v občinskem glasilu cenik ter način pritožbe.
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2/5 Vesna Kovačič – vprašanje – ustno
Glede vrednotenje nepremičnin jo je zanimalo, kaj naj storijo tisti občani, ki so lastniki posameznih
nepremičnin pa še niso prejeli informativnega izračuna. Kako se bodo takšni lastniki pritožili?
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da se takšni občani obračajo na Geodetsko pisarno v Radovljico.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je v teh obvestilih veliko napak. Na to temo so bili sklicani tudi
zbori krajanova, saj so vrednosti nepremičnin prevrednotene. Bil je mnenja, da bi se morali
masovno pritožiti na vrednotenje nepremičnin.

Ad 8.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da so občinski svetniki prejeli sklep o določitvi plačila – sejnine
za opravljanje funkcije člana občinskega sveta.
Župan Jure Žerjav je svetnike obvestil, da bo naslednja seja predvidoma 22. decembra.
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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