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: 11.12.2013
Z A P I S N I K
30. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 11.12.2013 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, dr. Janez Mlinar in
Robert Plavčak (16 od 16)
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Monika Jakelj, Alojz Jakelj, Vlasta Skumavc Rabič, Henrika Zupan in Ivan
Hočevar.
 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
po pošti še dodatno točko: Pooblastilo za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Zakona
o davku na nepremičnine. Na seji pa so prejeli amandmaje k proračunu, zapisnik Odbora za
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, zapisnik Statutarno pravne komisije ter
zapisnik Komisije za MVVI.
Najprej so obravnavali zapisnik 29. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 29. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 29. 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 30/1: Potrdi se zapisnik 29. 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

DNEVNI RED:
Imenovanje članov v Svet zavetišča za zapuščene živali
Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2014 – druga obravnava
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini
Kranjska Gora – druga obravnava
Spremembe in dopolnitve Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske
Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2014
Letni program kulture Občine Kranjska Gora za leto 2014
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Kranjska Gora za leto 2014
Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za leto 2014
Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno
zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska
Gora za leto 2014
Soglasje za pridobitev novih uporabnikov odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla
Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom izvajanja proračuna Občine Kranjska
Gora v letu 2012, s posebnim nadzorom področja tekoči odhodki in sicer: PP 110410 –
vzdrževanje gozdnih cest, PP 160330 – vzdrževanje zelenic, PP 160340 – novoletna okrasitev
in PP 160341 – izobešanje zastav
Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah
Pooblastilo za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Zakona o davku na
nepremičnine
Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od
15.11.2012 do 15.11.2013
Vprašanja in pobude
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 članov v Svet zavetišča za zapuščene živali.
Člani sveta so gradivo prejeli na seji.
Slavko Miklič je predstavil zapisnik Komisije za MVVI ter obrazložil predlagani sklep.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 30/2:
1. Občinski svet Občine Kranjska Gora imenuje predstavnike v Svet zavetišča za
zapuščene živali z območja Upravne enote Jesenice v naslednji sestavi:
 Monika Makovec, predstavnica Občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora, rojena
14.05.1958, stanuje Selo pri Žirovnici 8/b, 4274 Žirovnica, po izobrazbi diplomirani
ekonomist.
 Polona Podlipnik Kikelj, predstavnica Društva za zaščito živali Jesenice, rojena
08.02.1960, stanuje Spodnje Gorje 78, 4247 Zgornje Gorje, po izobrazbi je poslovni
tehnik.
 Branko Pirc, imetnik zavetišča za zapuščene živali, rojen 10.09.1957, stanuje Blejska
Dobrava 160, 4273 Blejska Dobrava, po izobrazbi je metalurški laborant.
 Rudi Bernik, dr.vet.med., predstavnik Veterinarske uprave RS, rojen 30.09.1966,
stanujoč na naslovu Topolje 5, 4227 Selca, po izobrazbi je doktor veterinarske
medicine.
2. Mandat sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je podrobno predstavil točko Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto
2014 – druga obravnava. Predstavil je še stališča do predlogov in pripomb. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem. Na samo seji pa so prejeli še prispele amandmaje.
Po predstavitvi amandmajev je župan Jure Žerjav dal amandmaje na glasovanje:
Amandma št. 1: Predlagatelj župan Jure Žerjav
1. odhodki
Povečanje kapitalskega deleža v družbi Infrasport d.o.o. v višini 30.000 €
Za nemoteno delovanje dvorane Vitranc, predvsem za treninge športnih ekip, je potrebno financirati
nakup fitnes opreme. Realizacija je bila predvidena že v letu 2013 a tehnično ni bila izvedena.
2. prihodki
Sredstva se zagotovijo iz ocenjenih presežkov preteklih let.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 14
PROTI – 2

Amandma je bil sprejet.
Amandma št. 2: Predlagatelj župan Jure Žerjav
1. odhodki
1603331 Vodohran Planica – zapornica v višini 1.500 €
Postavka zapornice v letu 2013 ni bila izvedena. Za zavarovanje vodohrana in zapore dovozne
ceste, bo potrebno zapornico postaviti v letu 2014.
2. prihodki
Sredstva se zagotovijo iz ocenjenih presežkov preteklih let.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.
Amandma št. 3: Predlagatelj Bogdan Janša
Postavka 010134 Občinsko glasilo se poveča iz predvidenih 25.470 € na 28.000 €. Razlika se
prenese iz postavke 180310 Občinska knjižnica Jesenice – nabava knjig.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 6
PROTI – 10

Amandma ni bil sprejet.
Amandma št. 4: Predlagatelj Bogdan Janša
Postavka 180514 Investicije v športno infrastrukturo, se znotraj posameznih investicij v isti postavki
spremeni in sicer, doda se:
- investicija v žičnico Mojstrana – 5.000 € (zasneževanje in osvetlitev).
Znesek se prerazporedi iz postavke ASK Kranjska Gora – zasneževanje in osvetlitev 2.500 € in
postavke igrišče v Ratečah 2.500 €.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 3
PROTI – 11

Amandma ni bil sprejet.
Amandma št. 5: Predlagatelj Bogdan Janša
Postavka 180513 Vzdrževanje športnih objektov v prelaganem znesku 8.890 € se zviša na 12.000 €.
Sredstva se prenesejo iz postavke 180515 Športna dvorana.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.
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Amandma št. 6: Predlagatelj Bogdan Janša
Postavka 140321 Dejavnost turističnih društev se iz predlaganih 56.000 € poveča na 65.000 €.
Sredstva v višini 9.000 € se prenesejo iz postavke 180310 Občinska knjižnica Jesenice – nabava
knjig.
Predlagatelj je amandma umaknil.
Po zaključenem glasovanju o amandmajih je župan Jure Žerjav dal na glasovanje še naslednji:
SKLEP 30/3: Sprejme se Proračun občine Kranjska Gora za leto 2014.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v Občini Kranjska Gora – druga obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
Rajko Puš je podal podrobnejšo obrazložitev.
Anton Požar je pojasnil, da so zadevo obravnavali na Odboru za gospodarstvo in gospodarsko javno
službo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 30/4: Sprejme se Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Spremembe in dopolnitve Statuta Osnovnega zdravstva
Gorenjske. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
Robert Plavčak je predstavil mnenje Statutarno pravne komisije.
Vlasta Kotnik je predstavila mnenje Odbora za negospodarstvo.
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Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 30/5: Občina Kranjska Gora kot ustanoviteljica Osnovnega zdravstva Gorenjske daje
soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske, št.
1507/2013 z dne 15.10.2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2014.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
Robert Plavčak je predstavil mnenje Statutarno pravne komisije.
Vlasta Kotnik je predstavila mnenje Odbora za negospodarstvo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 30/6: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Letni program športa Občine
Kranjska Gora za leto 2014 dopolnjen s sprejetim amandmajem pri proračunu za leto 2014.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Letni program kulture Občine Kranjska Gora za leto 2014.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
Robert Plavčak je predstavil mnenje Statutarno pravne komisije.
Vlasta Kotnik je predstavila mnenje Odbora za negospodarstvo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 30/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Letni program kulture Občine
Kranjska Gora za leto 2014.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2014. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.
Robert Plavčak je predstavil mnenje Statutarno pravne komisije.
Blaž Knific je predstavila mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 30/8: Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2014.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke komunalnih taks
za leto 2014. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.
Robert Plavčak je predstavil mnenje Statutarno pravne komisije. Komisija je predlagala pripravo
novega odloka.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 30/9: Sprejme se Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v
Občini Kranjska Gora za leto 2014.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2014. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.
Robert Plavčak je predstavil mnenje Statutarno pravne komisije.
Blaž Knific je predstavila mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 30/10: Sprejme se Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine,
ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Kranjska Gora za leto 2014.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Soglasje za pridobitev novih uporabnikov odlagališča
nenevarnih odpadkov Mala Mežakla. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Rajko Puš je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ivan Hočevar, direktor Jeko-in Jesenice je podal dodatna pojasnila. Za deponijo bosta najtežji
naslednji dve leti. Nato pa se bo kar nekaj deponij zaprlo.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Bil je mnenja, da to, kar se dogaja na področju odpadkov, bi jih moralo skrbeti.
Sprejeti bodo morali pametno odločitev.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bila do sedaj deponija Mala Mežakla na prihodkovnem delu
proračuna. Z začetkom plačevanja finančnega jamstva pa se je na odhodkovnem delu proračuna
pojavila subvencija. Tega zneska niso mogli prevaliti na porabnika. S sprejetjem nove cene pa bo ta
subvencija odpadla. Ko bo sprejeta nova cena se bo strošek za uporabnike povišal.
Ivan Hočevar: Po letu 2015 bo odprtih še 5 deponij. Bo pa zaradi novih predpisov tudi veliko manj
odpadkov. Odpadke bo potrebno mehansko in biološko obdelati.
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Jože Zupančič: Občanom je potrebno razumno obrazložiti, zakaj se zadeve dražijo ob dejstvu, da se
količina odpadkov zmanjšuje.
Blaž Knific: Pojasnil je, da bi morali povečati dovoz odpadkov. Manj, kot bo količin, večja bo
položnica za naše občane.
Jože Zupančič: Ves čas je govoril, da morajo delati tako, da bodo občani manj plačevali.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 30/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša z nastopom podjetja JEKO-IN
d.o.o. v postopkih pridobivanja novih pogodbenih razmerij za odlaganje preostanka mešanih
komunalnih odpadkov na odlagališču Mala Mežakla.
SKLEP 30/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora pooblašča župana za usklajevanje cen
odlaganja preostanka mešanih komunalnih odpadkov s solastnicama odlagališča Mala
Mežakla, do ostalih uporabnic odlagališča.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklepa sta bila sprejeta.

Ad 11.
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 110410 – vzdrževanje gozdnih cest, PP 160330 – vzdrževanje zelenic, PP
160340 – novoletna okrasitev in PP 160341 – izobešanje zastav. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 30/13: 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 110410 – vzdrževanje
gozdnih cest, PP 160330 – vzdrževanje zelenic, PP 160340 - novoletna okrasitev in PP 160341
- izobešanje zastav.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 12.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah. Člani sveta
so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Robert Plavčak je predstavil mnenje Statutarno pravne komisije.
Blaž Knific je predstavila mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 30/14: o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Nepremičninam s parc. št. 849/1, 850/1 in 866/3, vse k.o. Kranjska Gora, se ukine status
javnega dobra.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa postanejo last Občine Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 13.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Pooblastilo za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in
zakonitosti Zakona o davku na nepremičnine. Člani sveta so gradivo prejeli naknadno po pošti.
Bil je mnenja, da Zakon o davku na nepremičnine ne dosega nujnega kriterija enotne obravnave
vseh zavezancev ter ne zagotavlja enotnega in pravičnega sistema obdavčitve, posega v ustavne
pravice samoupravne lokalne skupnosti ter neposredno posega v pravice, pravni interes oziroma
pravni položaj Občine Kranjska Gora in posledično občanov ter gospodarskih subjektov v občini
Kranjska Gora.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 30/15: Občinski svet Občine Kranjska Gora pooblašča župana Jureta Žerjava za
vložitev zahteve za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti Zakona o davku na nepremičnine
(Uradni list RS, št. 101/2013).
GLASOVANJE:

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

Ad 14.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine
Kranjska Gora v obdobju od 15.11.2012 do 15.11.2013. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 30/16: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o realizaciji
sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od 15.11.2012 do 15.11.2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 15.
30/1 – Jože Zupančič – ustno
Vsem je želel vse najboljše v letu 2014.
30/2 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Kako je z informacijo glede drugih kontejnerskih vrtcov?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so podatke o kontejnerskih vrtcih pridobili. Enaki vrtci imajo
uporabna dovoljenja.
30/3 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Ali je že bila sklicana skupščina podjetja Infrasport?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je skupščina sklicana za naslednji teden.
30/4 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Kako je z osvetlitvijo mostu pri Fabrki?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bila investicija zaključena. Bodo pa preverili možnost
razsvetljave.
30/5 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Drugi most čez Bistrico je poškodovan. Nastala je velika jama. Ali je možno, da se obvesti
upravljavca mostu o poškodbi?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo zadevo pogledali.
30/6 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Glede nove ceste skozi Mojstrano, ga je zanimalo, če bodo urejene talne označbe?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo talne označbe urejene v spomladanskih mesecih.
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30/7 – Gregor Benedik – vprašanje – ustno
Na vhodu v Kranjsko Goro se je pojavila prikolica z okvirji. Zanimalo ga je, če je to v skladu z
občinskim odlokom.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je o tej prikolici obvestil občinsko redarstvo, ki bo primerno
ukrepala.
30/8 – Robert Plavčak – pobuda – ustno
Glasoval je za proračun, ker je bilo upoštevanih veliko predlogov iz prve obravnave. Še posebej je
bil vesel sredstev za pločnike v Gozdu Martuljku. Pohvalil je prizadevanje KS Rute. Podal je
pobudo, da bi se čim prej sestali s predstavniki DRSC-ja.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je že govoril z direktorjem DRSC. V ponedeljek, 16.12.2013 bo
sestanek na DRSC. Izrazil je pričakovanje za pomoč KS in občanov pri odkupu še preostanka
zemljišča.
30/9 – Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kako bo z zimskim prometnim režimom?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo prometni režim ostal enak.
30/10 – Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kje bodo nastavljeni parkomati?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je pravilnik pripravljen. Ga bodo pa prej dobili v obravnavo
odbori. V pravilniku se bodo določila območja.
30/11 – Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kaj se dogaja s tožbo v zvezi z vodarno?
Rajko Puš je pojasnil, da zadeva miruje. Sodišče se je odločilo, da bo postavilo izvedenca. Tega
izvedenca pa sodišče še ni postavilo.
30/12 – Robert Kerštajn – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z osvetlitvijo Petacovega mostu?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da si je izvajalec zadevo že ogledal. Osvetlitev bo postavljena, ko
bodo vremenske razmere to dopuščale.
30/13 – Janja Dolhar – pobuda – ustno
Bila je mnenja, da ne bi smeli več povečevati davkov in taks. Pojasnila je, da taks in davkov ne
plačujejo vsi. Prosila je, da naj si župan pridobi podatke o plačevanju davkom in taks.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo podatke pridobili.
30/14 – Janja Dolhar – pobuda – ustno
Bila je mnenja, da premalo delajo na področju Evropskih sredstev. Z Evropskimi sredstvi takoj čez
mejo naredijo veliko stvari.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo svetnikom predstavili pridobivanje evropskih sredstev.
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30/15 – Janja Dolhar – pobuda – ustno
Izrazila je nezadovoljstvo, da so cesto v Kuke v Ratečah izločili iz proračuna.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se zaveda, da je pot potrebna obnove. V kolikor bodo sredstva
zadoščala, bodo poizkušali zadevo vnesti v rebalans proračuna.
30/16 – Janja Dolhar – pobuda – ustno
Ljudje se pritožujejo glede osvetlitve pri Zdravstvenem domu v Kranjski Gori in ceste proti meji v
Ratečah.
30/17 – Janja Dolhar – vprašanje – ustno
Kaj bi se dalo storiti z muzejem v Ratečah? Ali bi se lahko pošta umestila v muzej? V muzeju bi
lahko sušili tudi meso.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pobudo za umestitev pošte prenesli na Pošto Slovenije.
Glede črne kuhinje pa se bodo pozanimali, kako zadevo sanirati, da bi bila ponovno uporabna.
30/18 – Janja Dolhar – pobuda – ustno
Že od požara pri Kajženku pred 13 leti hidrant ne dela. Od gasilcev je dobila podatke, da od 220
hidrantov, ki jih imamo v občini, 24 ni uporabnih.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bo pozanimal glede hidrantov.
30/19 – Janja Dolhar – vprašanje – ustno
Kako je s smučiščem Macesnovc?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bodo pozanimali pri lastnikih.
30/20 – Janja Dolhar – pobuda – ustno
Podala je pobudo, da bi se zasnežila tudi tekaška proga v Ratečah proti meji.
30/21 – Blaž Knific – pobuda – ustno
Pohvalil je dejstvo, da so v proračun namenili sredstva za pločnike v Gozdu Martuljku. Posebej je
pohvalil Andreja Žemvo, ki je pripravil slikovno poročilo o stanju in predračunu za izdelavo
pločnikov.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da si vsi prizadevajo za pločnike v Gozdu Martuljku.

Ad 16.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so se dogovorili z DRSC, da bodo v Ratečah po prireditvi v
Planici pustili začasno krožno križišče. Cesta proti Planici je uvrščena v državnem načrtu razvojnih
programov. Ob koncu je vsem zaželel vesele praznike in srečno novo leto.
Seja je bila zaključena ob 18.40 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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