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: 14.11.2013
Z A P I S N I K

29. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 13.11.2013 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, Mirjam Žerjav, Gregor Benedik, Matevž Podrekar, Mojca Kelvišar, Cvetka
Pavlovčič in Robert Plavčak (15 od 16)
Odsoten - dr. Janez Mlinar
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Boštjan Pristavec, Vesna Kunšič, Alojz Jakelj, Vida Černe, Bojana Hlebanja,
Vlasta Skumavc Rabič, Monika Jakelj in Henrika Zupan.
 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 prejeli
zapisnik Komisije za MVVI, zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami, zapisnik Statutarno pravne komisije ter zapisnik Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe.
Najprej so obravnavali zapisnik 28. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 28. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 28. 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 29/1: Potrdi se zapisnik 28. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

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

DNEVNI RED:

1.

Komisija za MVVI:
- Svet javnega zavoda Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora
- Svet javnega zavoda Osnovne šole 16. decembra Mojstrana
2. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora
3. Stanovanjski program občine za leto 2014
4. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014
5. Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2014 – prva obravnava
6. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini
Kranjska Gora – prva obravnava
7. Pobratenje z občino Bischofsgrün iz Nemčije
8. Program dela nadzornega odbora za leto 2014
Finančni načrt za leto 2014
9. Vprašanja in pobude
10. Informacije

Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani dnevni red:
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Komisija za MVVI:
- Svet javnega zavoda Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora
- Svet javnega zavoda Osnovne šole 16. decembra Mojstrana
Člani sveta so gradivo prejeli na seji.
Slavko Miklič je predstavil zapisnik Komisije za MVVI ter obrazložil predlagana sklepa.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
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SKLEP 29/2: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet javnega zavoda Osnovne šole 16.
decembra Mojstrana imenuje:
- Danijela Brestovca
- Nejca Urbanca
- Gabra Gmajnarja
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 29/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet javnega zavoda Osnovne šole
Josipa Vandota Kranjska Gora imenuje:
- Roberta Kerštajna
- Katarino Žvab
- Vido Rezar
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Rajko Puš je podrobneje predstavil spremembe in dopolnitve statuta. Pojasnil je tudi spremembe, ki
jih je predlagala Statutarno pravna komisija.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 29/4: Sprejme se Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kranjska Gora v
predlaganem besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Stanovanjski program občine za leto 2014. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.
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Robert Plavčak je predstavil mnenje Statutarno pravne komisije.
Anton Požar je pojasnil, da so zadevo obravnavali na Odboru za gospodarstvo in gospodarsko javno
službo.
Bogdan Janša je pojasnil, da se je tudi Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami seznanil z zadevo.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Zanimali so ga stroški nezasedenih stanovanj? Koliko stanovanj ni zasedenih? Ali
so stopili v kontakt s stanovanjskim skladom?
Alojz Jakelj je pojasnil, da je trenutno nezasedeno eno stanovanje na Dovjem. Za nezasedeno
stanovanje se bo pripravil razpis. S stanovanjskim skladom se predvideva, da bodo stopili v kontakt
pri gradnji bloka v Mojstrani.
Blaž Knific: Predlagal je, da bi večje stanovanje v Ratečah pregradili v dva manjša. Glede
pripravljalnih del za blok v Mojstrani se mu je zdel znesek kar visok. Zanimalo ga je, kaj vse je
zajeto pri tej postavki. Kako je s pridobivanjem gradbenega dovoljenja za blok v Mojstrani?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo predlog glede stanovanja v Ratečah proučili. Glede bloka v
Mojstrani je pojasnil, da so sredstva v višini 50.000 € namenjena za kritje stroškov izvajalca, ki je
pripravljal dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. V kolikor pa bo to realizirano že v
letošnjem letu pa bodo sredstva potrebovali za morebiten dogovor s Stanovanjskim skladom. Sam
poseg bloka v Mojstrani pa je tako velik, da občina sama tega ne bo zmogla.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 29/5: Sprejme se Stanovanjski program občine Kranjska Gora za leto 2014.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto
2014. 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. Na odboru so podali določene pripombe. Predlagajo, da se pripombe upoštevajo.
Pojasnil je še, da se načrt lahko med letom spremeni in dopolni.
Robert Plavčak je predstavil mnenje Statutarno pravne komisije.
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da mora vsak posamičen program prodaja z 2/3 večino podpreti tudi
občinski svet. Strinjal se je s pripombami odbora.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 29/6: Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014 z
upoštevanjem sprejetih pripomb na Odboru za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2014 – prva
obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. Predlog poračun je pripravljen na
podlagi veljavne zakonodaje, ki je veljala na dan 30.10.2013 brez špekulacij glede sprememb
zakonodaje, ki jo obravnavajo v Državnem zboru. Spremembe zakonodaje bodo vplivale tudi na
prihodke občine. Predlog proračuna ni ne razvojno ne investicijsko naravnan. Proračun predvideva
40% sredstev za investicije in 60 % za tekoče transfere. S pomočjo projekcije je podrobno
predstavil vse predlagane prihodke in odhodke.

V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Izpostavil je zmanjšanje prihodkov. Zanimalo ga je, kako je z zaposlitvami na
občini? Kako je z investicijami v gasilsko opremo, saj je zasledil, da v državnem proračunu ni več
sredstev za ta namen. Glede občinskega glasila je podal predlog za povečanje postavke. Pri javnih
delih je predlagal, da se v ta javna dela vključi tudi občina. Predlagal je, da bi dobili ljudi, ki bi
popisali občinske parcele. Bil je mnenja, da bi morali dodati še sredstva za umetno zasneževanje za
vlečnico v Mojstrani.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da na občini nimajo zapolnjenih vseh mest po sistemizaciji. Glede
investicij gasilcem je pojasnil, da so gasilci državna sredstva pridobili na podlagi razpisa. Država je
na takšen način gasilcem vračala del razlike DDV-ja, ki ga plačujejo za nakup opreme. Pri
občinskem glasilu je postavka povečana za povečan DDV. Popis občinskih parcel pa izvajajo tajniki
krajevnih skupnosti.
Robert Plavčak: V kratkem je preletel vse kraje v občini in pojansil, kaj se bo delalo. Pogrešal je
pločnike v Gozdu Martuljku. Prihodki glede fotovoltajike so manjši, kot so pričakovali. Nikjer ni
prihodkov od parkirnin. Kako bodo urejali mirujoči promet in modre cone? Izrazil je dvom, da bodo
izvedli vse nakupe in prodaje zemljišč, ki so v planu. Prihodki glede odpadkov vsako leto padajo.
Nikjer ni zasledil investicije, ki so bile opredeljene v prometni študijo. Bil je mnenja, da je
vodohran na Dovjem predrag. Zanimalo ga je, kako je z malimi čistilnimi napravami? Glede Jasne
je bil mnenja, da ni prepričan, da je to projekt za leto 2014. Izrazil je upanje, da bodo dobili denar
na razpisu za Ljudski dom. Program urejanja občinskih cest je neambiciozen. Glede turizma je bil
mnenja, da je preveč sredstev namenjenih za LTO. Kaj bo s prostori bivšega TIC-a in prostori LTO-
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ja? Zanimalo ga je, kaj bo s fitnesom? Sprejemanje občinskega prostorskega načrta traja predolgo.
Glede gasilcev je bil mnenja, da bi morali zagotoviti sredstva za nakup novega vozila. Glede vseh
zavodov je bil mnenja, da jim je bilo vse odobreno. Zanimalo ga je, če res potrebujejo vse te
zadeve? Program cest bi se moral bolj intenzivno urejati. Povečati bi morali sredstva za
novorojence. Predlagal je, da bi občina plačala cepljenje otrok proti rotavirusu. Ključno, kar manjka
v proračunu pa so pločniki v Gozdu Martuljku.
Župan Jure Žerjav je glede pločnikov pojasnil, da na podlagi podpisanega sporazuma med DRSC in
občina potekajo odkupi zemljišč. Občina bo to investicijo financirala s približno 700.000 €. Pojasnil
je zgodovino pločnikov v Gozdu Martuljku. Sedaj aktivno poteka odkup zemljišč. Odkup vodi
DRSC. Pri pločnikih gre za dva problema. Določeni lastniki ne želijo prodati zemljišča. DRSC je
sprožila postopek razlastitve. Zadevo pa mora potrditi še vlada. Največji problem pa je ta, da če bo
državni proračun sprejet, kot je predlagan ne bodo imeli sredstev za investicije. Razlika pri
prihodkih glede fotovoltajike je ta, da je država spremenila pravila. Lotili se bodo tudi mirujočega
prometa. Izrazil je pričakovanje, da bodo realizirali prihodke glede prodaje nepremičnin. Glede
odpadkov pričakuje, da se bo še katera občina odločila za odlaganje na Mali Mežakli. Pri obnovah
cest je pojasnil, da še niso imeli v proračunu toliko sredstev, kot jih je predlaganih za leto 2014. V
celoti pa ne bodo mogli izpolniti plana obnov cest. Pojasnil je, da je vodohran na Dovjem potreben.
Jasna je projekt, ki bo omogočal presežek v poletni ponudbi. Bodo morali pa o tem projektu zadeve
še doreči. Brez uspeha na razpisu se gradnja Ljudskega doma ne bo začela. LTO za turizem opravi
veliko dela. Pojasnil je še sredstev za gasilce in šolstvo. Glede cepljenja proti rotavirusu bodo
zadevo proučili.
Blaž Knific: Zmotil ga je prihodek glede odlagališča Mala Mežakla, saj so se prihodki zmanjšali.
Kako je s koncesijskimi dajatvami? Urediti bi morali tud sofinanciranje muzeja v Mojstrani.
Sredstva za zaščito reševanje je kar velika. Prosil je za plan na internetu. Opozoril je, da občina v
letu 2014 organizira tekmovanje s področja SPV-ja. Bil je mnenja, da je postavka razvoj podeželja
visoka, vendar je upravičena. Kako je s projektom proč z invazivkami? Glede pridobivanja
energetskih surovin je pričakoval, da se bo več storilo na tem področju. Izpostavil je še vzdrževanje
kolesarskih poti predvsem železničarskih mostov. Glede plana investicij občinskih cest je pojasnil,
da so na KS Dovje Mojstrana pripravili bolj točen popis. V gradivu ni zasledil niti enega parkirišča.
Predstavil je predlog za parkirišča. Projekt Jasna se mu je zdel zanimiv, vendar je sedaj premalo
podatkov. Več bi morali narediti na področju divjih odlagališč. Opozoril je na čiščenje obcestnih
jarkov. Izrazil je zadovoljstvo s tlančino na Dovjem. Več sredstev bi morali nameniti za
vzdrževanje oglasnih desk. Visok se mu je zdel tudi strošek za muzej. Glede na to, da KUD Jaka
Rabič praznuje 100 let je pričakoval malo več sredstev. Prav tako obletnico praznuje pihalni
orkester. Razmisliti bi morali, če so zapornice pred šolo v Mojstrani res potrebne. Izpostavil je še
pločnike v Gozd Martuljku. Predlagal je, da pomagajo urediti umetno zasneževanje v Mojstrani. Že
večkrat je predlagal postavitev Kekca v Kranjski Gori.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo glede odpadkov vprašanje posredovali na Jeko-in. Dovoz
odpadkov pa se zaradi ločevanja zmanjšuje. Koncesijske dajatve se pobirajo v skladu s planom.
Pojasnil je financiranje muzeja. Pripravili bodo podatke civilne zaščite. Pridobili bodo oceno
stroškov za sanacijo železniških mostov. Še enkrat je pojasnil plan obnove občinskih cest. Strinjal
se je z ugotovitvijo glede parkirišč. Prav tako pa je bil mnenja, da morajo urejati divja odlagališča.
Sredstva pa so namenjena tudi očiščevalni akciji, ki je dobro obiskana. Glede oglasnih tabel je
pojasnil, da gre za vzdrževanje samo oglasnih tabel. Za ulično pohištvo pa je v proračunu svoja
postavka. KUD Jaka Rabič je zaprosil za točno toliko sredstev, kolikor jih je v predlogu proračuna.
Namenili bodo tudi sredstva za pihalni orkester. Glede pločnikov v Gozdu Martuljku je pojasnil, da
gre za državno cesto. Prosil je na DRSC-ju, da bi pričeli z izdelavo pločnikov na relaciji gostilna
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Jožica – Krajevni dom. Proučili bodo umetno zasneževanje v Mojstrani. En Kekec je že postavljen
v parku pri hotelu Lek. Tudi sam si želi, da bi uredili več cest in parkirišč.
Vesna Kunšič je pojasnila potek projekta Proč z invazivkami.
Jože Zupančič: Pohvalil je pripravo proračuna.
Bogdan Janša: Ali je na postavki LTO zajeto tudi urejanje tekaških prog v Radovni? Kako je z
ureditvijo brezžičnega interneta v okolici pisarne TD Dovje Mojstrana? Glede Jasne je bil mnenja,
da morajo najprej rešiti zadeve glede zemljišč. Na določenih zemljiščih je vknjižena tudi hipoteka.
Mirjam Žerjav je pojasnila, da v kolikor bo sneg bodo urejali tekaške proge tudi v Radovni.
Načrtujejo ureditev brezžičnega interneta tudi pri TD Dovje Mojstrana.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da ta projekt na zemljišča, kjer je hipoteka ne posega. Bodo pa morali
urediti zemljiške zadeve. Takšnega projekta ne bodo začeli brez finančne konstrukcije. Določiti
bodo morali tudi upravljavca območja.
Blaž Knific: Glede pločnikov v Gozdu Martuljku je bil mnenja, da bi morali državi ponuditi roko.
Na KS Dvoje Mojstrana so se zelo potrudili s popisom del. Še enkrat je predlagal, da se v proračun
uvrstijo parkirišča.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:

SKLEP 29/7: Predlog Proračuna občine Kranjska Gora za leto 2014 se posreduje v 15
dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 11
PROTI – 4

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v Občini Kranjska Gora – prva obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
Rajko Puš in Henrika Zupan sta podala podrobnejšo obrazložitev.

Robert Plavčak je predstavil mnenje Statutarno pravne komisije.
Anton Požar je predstavil mnenje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
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SKLEP 29/8: Sprejme se Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v občini Kranjska Gora v besedilu predloga za I. obravnavo in se
posreduje v 15. dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Pobratenje z občino Bischofsgrün iz Nemčije. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem na sejo. Pojasnil je, da gre za občino, katere pretežna dejavnost je turizem.
Imajo smučišče in skakalnico. Sedanji župan že od leta 1981 prihaja v Planico.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 29/9: Občinski svet občine Kranjska Gora pooblašča župana, da nadaljuje aktivnosti
pri podpisu listine o pobratenju, ter za aktivnosti pri sodelovanju na področju turizma,
varovanja okolja, kulture, športa, gospodarskega in drugega sodelovanja.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 13
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Program dela nadzornega odbora za leto 2014 in
Finančni načrt za leto 2014. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 29/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Programom dela
nadzornega odbora za leto 2014 in Finančnim načrtom za leto 2014.
GLASOVANJE:

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

Ad 9.
29/1 –Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Glede zemljišča dvorane Vitranc, ga je zanimalo, kako je z ugotovitvijo, da je zemljišče, kjer je
lociran TIC občinsko? Na zadnji seji občinskega sveta je dobil odgovor, da bo LTO postal
družbenik v družbi Infrasport. Zanimalo ga je, če je svet zavoda LTO sprejel sklep, da vstopa v
družbo z omejeno odgovornostjo, kot družbenik? Kaj v tem primeru pomeni, da je ustanovitelj
javnega zavoda Občina? Kdo bo predstavljal pri glasovanju na skupščini delničarjev v imenu
občine, da LTO postane družbenik v tej družbi?

Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo v decembru sklicana skupščina družbe Infrasport, kjer bo LTO
vstopil kot družbenik. To pa mora prej potrditi tudi Svet zavoda LTO. Po njemu znanih podatkih bo
tudi Hit Alpinea vstopala z določenimi terjatvami. Ugotovljeno pa je bilo, da morajo urediti tudi
zemljišča. Občina bo predlagala Občinskemu svetu, da te parcele vloži kot stvarni vložek v dvorano
Vitranc. Leta 2004, ko so obnavljali gradbeno dovoljenje so spregledali, da je ena manjša parcela
ostala v lasti občine.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da je bil pogoj, da s to dvorano kandidirajo na razpisu ta, da
kandidaturo vloži gospodarska družba. Za ta namen je bila ustanovljena družba Infrasport. Med
ustanovitelji je bila tudi občina. Občina se je odločila, da bo, kot stvarni vložek v podjetje vložila
nepremičnine dveh parcel. V fazi, ko se je ustanavljala družba pa projekta še ni bilo. Projekt za
samo izvedbo dvorane je bil izveden kasneje. Pri projektu se je ugotovilo, da polkrog pri dvorani
posega v parcelo občine. Sama dvorana pa je v lasti Infrasporta.
29/2 –Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Glede na to, da ne bo prišlo do odkupa fitnes naprav v dvorani Vitranc, ga je zanimalo, kakšen je
pravno formalni status najemnika prostorov? Ali se naprave skladiščijo in najemnik plačuje
skladiščenje naprav?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je Svet zavoda LTO zaustavil odkup fitnes naprav. Za dodatna
pojasnila bodo zaprosili poslovodjo dvorane. Bil je mnenja, da morajo zagotoviti takšne naprave, ki
so primerne.
29/3 –Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Glede kontejnerskega vrtca v Mojstrani ga je zanimala vloga nadzora?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da ni bilo nobene inšpekcijske odločbe. Je pa dejstvo, da je bilo
gradbeno dovoljenje pridobljeno. V gradbenem dovoljenju pa piše, da se za ta objekt ne upoštevajo
določbe Pravilnika o učinkoviti rabi energije. Enaki vrtci po Sloveniji imajo uporabna dovoljenja.
Na tehničnem pregledu pa je izvedenec s področja strojnih inštalacij podal stališča, da je potrebno
upoštevati pravilnik o učinkoviti rabi energije. Občina se je pritožila na ministrstvo. Zadeva se je
vrnila v reševanje na upravno enoto. Jutri bodo imeli sestanek s projektantom, nadzorom in
podjetjem, ki je dobavilo vrtec ter našo pravno službo. Pravilnik zahteva določeno količino energije
iz naravnih virov. Pridobili bodo podatke, kje so postavljeni takšni vrtci in kako je bilo pridobljeno
uporabno dovoljenje. Najslabše pa je to, da je vrtec prazen in ni v uporabi.
29/4 – Gregor Benedik - vprašanje – ustno
Pohvalil je postavitev prikazovalnikov hitrosti v Podkorenu. Bil pa je mnenja, da sta preblizu
križišča. Zanimalo ga je, zakaj sta tako blizu križišča?
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da sta dva vzroka. Eden je vir električne energije. Drugi vzrok pa je
ta, da sta prikazovalnika znotraj naselja.
29/5 – Robert Plavčak - vprašanje – ustno
Kaj občina načrtuje s prostori bivšega TIC-a v Kranjski Gori?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo decembra objavljen razpis za oddajo prostorov v najem.
29/6 – Robert Plavčak - vprašanje – ustno
Kaj bo s prostorom bivšega mini golfa v Kranjski Gori?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo Hit Alpinea vložila tožbo za prepoznavo lastništva.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav se je zahvalil vsem občankam in občanom, ki so se odzvali s podpisovanjem
peticije proti davku na nepremičnine. V naši občini so zbrali 10% podpisov občanov. Bil je mnenja,
da tako, kot se sprejema sedaj ta zakon se zakonodaja v naši državi še ni sprejemala. Vlada se ni
odzvala na skupni sestanek s 130 župani, ki so se zbrali v Celju. Gospodarstvo v naši občini bo
obremenjeno 4 bolj, kot do sedaj, prav tako pa bodo bolj obremenjeni tudi občani.
Povezali so se z Beljakom in Trbižem. V naslednjem letu bodo organizirali dva kolesarska
maratona.
Prejšnji teden so bili v Bruslju, kjer so skupaj z občino Trbiž in Podklošter prevzeli nagrado
Evropska skupnost športa.
Prejeli pa so tudi naziv Best ski resorts. Glasovanje je potekalo na internetu. Glasovala je več, kot
milijon ljudi za 20 smučarskih centrov po celem svetu. Največja prednost Kranjske Gore je bila v
ljudeh.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

