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OBČINSKI SVET
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http://obcina.kranjska-gora.si/
e-mail:grzetic@kranjska-gora.si

Datum: 24.12.2010
Z A P I S N I K

3. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 22.12.2010 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, Henrika Zupan in Robert Bizjak.
 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 svetniki prejeli po pošti so
na sami seji prejeli še amandmaje župana na proračun občine, dopolnjen letni program športa za
leto 2011, predlog za odlaganje odpadkov iz občin Bled in Gorje ter zapisnik Komisije za MVVI.
Najprej so obravnavali zapisnik 2. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 2. konstitutivne seje

Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo in sprejem zapisnik 2. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 3/1: Potrdi se zapisnik 2. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
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.
9.

10.

11.
12.
13.

DNEVNI RED:

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011 – druga obravnava
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2009 – skrajšani postopek
Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2011
Načrtovana dela rednega letnega in zimskega vzdrževanja za leto 2011
Izvedbeni program zimske službe v Občini Kranjska Gora 2010/2011
Predlog uskladitve cen obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda v občini Kranjska Gora s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
Predlog novih cen za najemnine grobov in poslovilnih vežic
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Kranjska Gora za leto 2011
Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za leto 2011
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 2011
Komisija za MVVI
- Imenovanje podpredsednikov delovnih teles Občinskega sveta
- Imenovanje v Svet Zavoda LTO
- Imenovanje v Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
Poročilo o realizaciji sklepov
Vprašanja in pobude
Informacije

V razpravi je sodeloval:
Bogdan Janša: Na podlagi 31. člena poslovnika je potrebno mandatna vprašanja uvrstiti na dnevni
red takoj po zapisniku.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 3/2: Pod točko 1. dnevnega reda se uvrsti točka Komisija za MVVI.
GLASOVANJE:

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

Župan Jure Žerjav je nato dal na glasovanje naslednji:
DNEVNI RED:

1.

Komisija za MVVI
- Imenovanje podpredsednikov delovnih teles Občinskega sveta
- Imenovanje v Svet Zavoda LTO

- Imenovanje v Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011 – druga obravnava
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2009 – skrajšani postopek
Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2011
Načrtovana dela rednega letnega in zimskega vzdrževanja za leto 2011
Izvedbeni program zimske službe v Občini Kranjska Gora 2010/2011
Predlog uskladitve cen obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda v občini Kranjska Gora s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
Predlog novih cen za najemnine grobov in poslovilnih vežic
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Kranjska Gora za leto 2011
Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za leto 2011
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 2011
Poročilo o realizaciji sklepov
Vprašanja in pobude
Informacije

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal besedo predsedniku Komisije za MVVI Slavku Mikliču.

Slavko Miklič je predstavil zapisnik 3. seje Komisije za MVVI. Pojasnil je, da so
obravnavali:
• Imenovanje podpredsednikov delovnih teles Občinskega sveta
• Imenovanje v Svet Zavoda LTO
• Imenovanje v Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
• Oblikovanje predloga za imenovanje Komisije za planinstvo, TNP in naravni rezervat
Zelenci
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Občinskemu svetu je predlagal v sprejem naslednje sklepe:
SKLEP 3/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora za podpredsednika Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti imenuje:
• Janeza Mlinarja
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 3/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora za podpredsednika Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe imenuje:
• Gregorja Benedika
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 3/5: Občinski svet Občine Kranjska Gora za podpredsednika Odbora za
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami imenuje:
• Blaža Knifica
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 3/6: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet Zavoda LTO – Zavoda za
turizem občine Kranjska Gora imenuje:
• Janjo Dolhar
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 1

SKLEP 3/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet za varstvo uporabnikov
javnih dobrin imenuje:
• Bojana Makovca
• Grega Mikliča
• Marinko Puc Koplan
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Slavko Miklič je pojasnil, da so na podlagi dopisa župana podali tudi predlog za:
Komisija za MVVI predlaga županu Juretu Žerjavu, da v Komisijo za planinstvo,
Triglavski narodni park in naravni rezervat Zelenci imenuje:
• Mira Eržena – predsednik
• Joža Zupančiča
• Justina Mraka

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011 v drugi
obravnavi. V času 15-dnevne obravnave so pripombe podali Odbori in krajevne skupnosti.
Opredelil se je do vseh predlaganih pripomb. Svetniki občinskega sveta na predlog odloka niso
posredovali amandmajev. Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem. Na sami seji pa so svetniki
prejeli 7 amandmajev župana.
V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, kako je s povračilom stroškom volilne kampanje?
Uroš Grzetič: Na podlagi mnenja Računskega sodišča se sredstva na podlagi zahtevkov nakažejo na
privatne račune organizatorjev.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 3/8: Občinski svet bo o vseh 7 amandmajih glasoval naenkrat.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
AMANDMAJI: Sprejeme se vseh 7 predlaganih amandmajev.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Amandmaji so bili sprejeti.
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je proračun medsebojno usklajen, zato je predlagal v sprejem
naslednji:
SKLEP 3/9: Sprejme se Proračun občine Kranjska Gora za leto 2011 s sprejetimi amandmaji
na 3. seji Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto
2009 – skrajšani postopek.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 3/10: Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2011. Člani sveta
so gradivo prejeli s sklicem. Glede na to, da so z amandmajem k proračunu dodali dodatna sredstva
za šport so člani sveta na seji prejeli nov letni program športa.
Ker ni bilo razprave je župan Jure Žerjav, dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 3/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Letni program športa Občine
Kranjska Gora za leto 2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil načrt dela rednega letnega in zimskega vzdrževanja za leto 2011 ter
izvedbeni program zimske službe v Občini Kranjska Gora 2010/2011. Člani sveta so gradivo prejeli
s sklicem.
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Podrobnejšo obrazložitev je s pomočjo projekcije podala direktorica JP Komunala Henrika Zupan.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: V izvedbenem programu ni zasledil programa za KS Rute.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da na prvi strani piše, da v KS Rute dela izvaja izključno mobilna
skupina.
Gregor Benedik: Pojasnil je, da so zadevo obravnavali tudi na Odboru za gospodarstvo in
gospodarske javne službe. Pogrešal je zapisnik odbora. Zanimalo ga je, katera parkirišča se urejajo
za Podkoren.
Henrika Zupan: S pomočjo projekcije je prikazala, katera parkirišča urejajo v Podkorenu.
Anton Požar: Pojasnil je, da so na seji Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe člani
opozorili, da bi morala komunala več poznosti nameniti poletni košnji trave ter količini posipanja
cest.
Henrika Zupan: Izvajalec javne službe nosi tudi odgovornost, zato ceste posipajo še preden zapade 5
cm snega.
Blaž Knific: Predlagal je, da se urne postavke v gradivu tudi finančno ovrednotijo in tako dobijo
tudi finančni plan. Pri zimskem programu pa je podal naslednje pripombe in predloge: določena naj
bo odgovorna oseba za posipne materiale, opredeljene naj bodo zaloge posipnih materialov, kakšne
so minimalne zaloge posipnih materialov, vpisati je potrebno deponije posipnih materialov, imena
in priimke dežurnih vodij zimske službe, niso navedeni izvajalci zimske službe po strojih, v
izvedbenem programu bi morali določiti katere osebe so odgovorne za posamezna območja v času
od 24.12 do 28.12 ter od 31.12 do 4.1., pogodbe s kooperanti, terminski plan izvajalcev, opozoril je
tudi na pripombo občanov, da se cesta na Korziko in Gobelo na pluži, seznam stopnišč in
avtobusnih postajališč, bil je mnenja, da bi morali imeti na sedežu Komunale tudi posipne materiale
in zaprosil še za cenik storitev. Predlagal je, da se predlagane zadeve vnesejo v program zimske
službe.
Henrika Zupan: Glede dosegljivosti dežurnega v zimski službi je pojasnila, da imajo dežurni en
telefon, ki si ga izmenjujejo. Sama izvedba razporeda delavcev pa je stvar poslovanja družbe.
Delajo tedenske razporede dela. Odgovorno osebo za posipne materiale bodo dopolnili. Imajo pa na
zalogi 3 kamione soli. Ostale posipne materiale pa imajo na cestni bazi v Ratečah. Je pa zelo težko
oceniti zaloge, saj so prevelike zaloge velik strošek. Kooperanti imajo vse posipne materiale doma.
S kooperanti imajo podpisane pogodbe. Seznam stopnišč imajo v sklopu javnih površin. Cenik bodo
posredovali, ga je pa v preteklosti potrdil občinski svet.
Robert Plavčak: Pohvalil je delo komunale ob sneženju. Tudi njega je zanimal cenik storitev.
Zanimalo ga je, kako je z zavarovanjem delovnih strojev ter poškodb privatne lastnine. Zaprosil je,
da bi na projekciji še enkrat prikazali parkirišča v Gozdu Martuljku.
Henrika Zupan: Vsi delovni stroji so zavarovani poleg tega ima komunala sklenjeno zavarovanje
odgovornosti. Še enkrat je pokazala parkirišča v Gozdu Martuljku.
Vesna Kovačič: Opozorila je, da ob večjem sneženju ni zagotovljena preglednost križišča na
Dovjem. Opozorila je še na košnjo trave ter na to, da se s kmetijskimi stroji na cesto nanosi blato.
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Henrika Zupan: Ob večjih padavinah ne morejo zagotavljati preglednosti. Polja preglednosti potem
vzpostavijo v dveh dneh po sneženju. Pojasnila je, da bi se morali ljudje zavedati, da ne smejo
onesnaževati ceste.
Cvetka Pavlovčič: Zanimalo jo je, če v bodoče načrtujejo za Gozd Martuljek tudi kakšnega delavca
in ne samo mobilno skupino.
Henrika Zupan: Ko bo v Gozdu Martuljku pločnik, bo vsekakor potrebno zaposliti kakšnega
delavca. Sedaj pa zadevo ureja mobilna skupina.
Robert Kerštajn: Zanimalo ga je, zakaj se je že novembra plužila kolesarska steza mimo poligona v
Podkorenu? Kako je s smučiščem Macesnovec v Ratečah? Tudi na tem mestu se cesta pluži.
Župan Jure Žerjav: Zaradi ureditve prometa s smučišča so od Kranjske Gore do bencinske črpalke v
Podkorenu uredili enosmeren promet. Ga je pa presenetilo, da so plužili od bencinske črpalke do
poligona. Dobil je pojasnilo, da ob organizaciji svetovnega pokala na poligonu potem zaradi preveč
ledu ni možno pluženje. Pri smučišču Macesnovec v Ratečah so se z novim lastnikom smučišča
dogovorili, da se za potrebe smučanja uredi dvolastniška cesta. S tem bodo naredili manjšo škodo
na tekaških progah.
Henrika Zupan: V kolikor bi kakšno cesto samo plužili in ne posipali, bi lahko prišlo do padcev.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 3/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Načrtovana dela rednega letnega
in zimskega vzdrževanja za leto 2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 3/13: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje k Izvedbenemu programu
zimske službe v Občini Kranjska Gora 2010/2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 3/14: Predlagane dopolnitve izvajalec zimske službe predloži Občinskemu svetu do
naslednje seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil Predlog uskladitve cen obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Kranjska Gora s Pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Rajko Puš in Robert Bizjak sta s pomočjo projekcije podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Anton Požar: Na Odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe na predlog niso imeli
pripomb.
Mirjam Žerjav: Glede okoljskih dajatev jo je zanimalo, kam spadajo uporabniki, ki so priključeni na
staro kanalizacijo, ki se ne konča na čistilni napravi?
Robert Bizjak: Spadajo v najvišjo stopnjo okoljske dajatve.
Gregor Benedik: Zanimalo ga je, kako bi se s cenami destimuliralo tiste, ki imajo možnost
priključka na kanalizacijo, pa še vedno niso priključeni?
Robert Bizjak: Bil je mnenja, da bodo to reševali preko inšpekcijskih služb.
Rajko Puš: Tisti, ki imajo tehnično možnost priključka na kanalizacijo in to še niso storili, plačajo
polno ceno čiščenja greznic.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da so z medobčinsko inšpekcijo dogovorjeni, da bodo spomladi
zadevo pregledali. Lastnike objektov, ki imajo tehnično možnost priklopa na kanalizacijo in to še
niso storili, bodo lahko tudi oglobili.
Blaž Knific: Že v prejšnjem mandatu so predlagali popravo odloka, s katerim bi povišali kazni. Na
KS Dovje Mojstrana so dobili pošto s pritožbo občanke glede višine računa za čiščenje greznic.
Zanimalo ga je, kako to, da je čiščenje greznic prevzel koncesionar? Prosil je za cenik.
Robert Bizjak: Pojasnil je, da so v skladu s koncesijsko pogodbo prevzeli celotno opravljanje javne
službe na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda. V koncesijski pogodbi je določena tudi
cena na kubični meter odvoza.
Robert Plavčak: Če predlog ne podprejo, bo potrebno to plačevati iz občinskega proračuna, zato bo
zadevo podprl. Še enkrat je izpostavil ureditev kanalizacijskega omrežja na Gobeli.
Robert Bizjak: Pojasnil je, da niso pridobili soglasje lastnika zemljišča za prekop, zato so zadevo
uredili tako, da imajo vse hiše tam možnost priključka na tlačni način.
Župan Jure Žerjav: Koncesionarja je pozval, da za to območje pripravi projekt.
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Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 3/15: Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša s predlogom cen obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Kranjska
Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog novih cen za najemnine grobov in poslovilnih vežic. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Henrika Zupan je s pomočjo projekcije podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Predlagal je, da bi letno usklajevali cene najemnine grobov in poslovilnih vežic.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da lahko pripravijo letno usklajevanje. V preteklosti so predlog že
pripravili.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da podpira predlog.
Anton Požar: Na Odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe so se tudi strinjali z
usklajevanjem cen.
Jože Zupančič: Predlagal je, da bi na pokopališčih uredili elektro omarico, da bi lažje urejali
grobišča. Prev tako pa je predlagal, da bi uredili razvod ozvočenja.
Župan Jure Žerjav: Preverili bodo tudi to tehnično možnost.
Robert Plavčak: Pojasnil je, da ne bo podprl povečanja cen, saj sedaj ni primeren čas za povišanje
cen.
Župan Jure Žerjav: JP Komunala je že tri leta nazaj pripravila predlog za povišanje cen. Takrat so se
zadeve usklajevale iz drugih postavk. Ker tudi na drugih dejavnostih ni več rezerve, je potrebno
ceno povečati.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKELP 3/16: Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša s predlogom cen za najemnine
grobov in poslovilnih vežic v občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 16
ZA – 13
PROTI – 3

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2011. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 3/17: Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 15
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog sklepa o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za leto
2011. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 3/18: Sprejme se Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v
Občini Kranjska Gora za leto 2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 14
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je predstavil 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 2011. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 3/19: 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 2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 11.
Župan Jure Žerjav je predstavil poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska
Gora v obdobju od 15.11.2009 do 15.11.2010. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave je župan Jure Žerjav, dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 3/20: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o realizaciji
sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od 15.11.2009 do 15.11.2010.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 12.
3/1 Gregor Benedik – pobuda - ustno
V letu 2009 je civilna iniciativa za ohranitev Podkorena na seji občinskega sveta predstavila
problematiko črne hiše v Podkorenu. Do sedaj še niso prejeli odgovora, predvsem glede sporne
meje. Zaprosil je, da občina pripravi odgovor.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo pripravljen pisni odgovor.
3/2 Gregor Benedik – pobuda – ustno
Podal je pobudo, da se nadaljuje delo na prometni študiji. V zimskem času je spet prometni kaos.
Naštel je 89 kamperjev tudi na mestih, kjer je prepovedano parkiranje.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo pripravljen pisni odgovor.
3/3 Gregor Benedik – pobuda – ustno
Krajani Podkorena predlagajo, da bi vreče za odvažanje odpadkov delili tudi na Petrolu oziroma pri
gasilcih.
Henrika Zupan je pojasnila, da če občan pokliče oziroma piše po elektronski pošti mu vreče
dostavijo domov. Vreče pa lahko dobijo tudi na krajevni skupnosti ter komunali.
Župan Jure Žerjav je predlagal, da bi vrečke delili pri gasilcih.
3/4 Gregor Benedik – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je s prepovedjo tranzitnega prometa v Italijo? Opaziti je namreč veliko
tovornih vozil.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da o problematiki tovornega prometa opozarjajo policijo. Bodo pa
lahko policijo ob predstavitvi varnostnega načrta o tem vprašali.

12

3/5 Robert Plavčak – pobuda – ustno
V času sneženja niso pobirali vrečk za odpadke na Gobeli v Gozdu Martuljku. Občani so bili zaradi
tega nezadovoljni. Nekatere vreče so zaradi tega poškodovale živali in raznosile te odpadke.
Predlagal je, da bi našli boljšo rešitev, saj so turistična občina.
Henrika Zupan je pojasnila, da so vreče pobirali povsod. Res pa niso praznili zabojnikov, saj je bilo
odlagališče Mala Mežakla zaprto.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bi lahko uvedli še en rumen zabojnik za te odpadke, ki jih sedaj
odlagajo v vreče.
3/6 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Kako je z obratovanjem žičnice v Gozdu Martuljku?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bi morali to vprašanje nasloviti na RTC Žičnice Kranjska Gora.
3/7 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Kako je z zimskim prometnim režimom v Kranjski Gori v času turistične sezone? Kako je s
kamperji?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo v času med prazniki in vikendi v kraju prisotni redarji
medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki bodo skupaj s policijo skrbeli za spoštovanje prometne
signalizacije. V proračunu za leto 2011 ni več sredstev za financiranje rediteljske službe. Kdor ne
bo spoštoval prometne signalizacije, ga bodo redarji oglobili. Glede avtodomov je pojasnil, da je pri
žičnicah označen prostor za parkiranje avtodomov. Kdor signalizacije ne bo upošteval, se ga bo
kaznovalo. Žičničarji so za avtodome postavili prenosna stranišča.
3/8 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Opozoril je na slabo cesto na vhodu v Kranjsko Goro pri hotelu Kompas.
Za cesto bo potrebno pripraviti projekt. Na Odboru za gospodarstvo je bila podana pobuda, da se
gre v ureditev krožišča. Tudi zaradi aktivnosti v Planici se bodo sestali z direkcijo za ceste.
3/9 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Zanimalo ga je, kako je z možnostjo večje konkurence pri širokopasovnem telekomunikacijskem
omrežju?
Rajko Puš je pojasnil, da je bila Občina Kranjska Gora med prvimi občinami, ki je občanom
ponujala širokopasovno telekomunikacijsko omrežje. Konkurence pa občina ne zagotavlja.
Konkurenca je stvar svobodne gospodarske pobude. V tem trenutku ni zainteresiran noben
ponudnik.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so bili tudi drugi ponudniki, vendar samo za center Kranjske Gore.
Ostali kraji v občini drugih ponudnikov niso zanimali.
3/10 Bogdan Janša – pobuda – ustno
Opozoril je na poškodovano brv čez Bistrico pri zajetju. Podal je pobudo, da bi občina na to
opozorila TNP.
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3/11 Bogdan Janša – pobuda – ustno
Glede prehoda čez cesto na Dovjem je podal pobudo, da bi namestili elektronski radar. Na tem
območju poteka tudi šolska pot.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo zadevo preverili.
3/12 Bogdan Janša – pobuda – ustno
Zanimalo ga je, kako je s cesto v Radovno? Novi večji avtobusi sedaj ne morejo priti v Radovno,
saj je na enem delu zelo ozka.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se morajo z lastniki zemljišč dogovoriti za razširitev ceste. Gre pa
to za državno cesto.
3/13 Jože Zupančič – pobuda – ustno
Predlagal je županu, da pozove občane ter goste, da bi zmanjšali uporabo pirotehničnih sredstev.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da prvi korak k temu že prispevala LTO, ki ob začetku sezone ni več
pripravilo ognjemeta. Je pa izrazil upanje, da bo pokanja čim manj.

Ad 13.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog za odlaganje odpadkov iz občin Bled in Gorje na
odlagališče Mala Mežakla. Člani sveta so gradivo prejeli na seji.
V razpravi je sodelovala:
Mirjam Žerjav: Zanimalo jo je, če tudi ostale občine, ki odlagajo odpadke na odlgališče Mala
Mežakla, sortirajo odpadke.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da tudi ostali sortirajo odpadke. Na Bledu so bili med prvimi, ki so
ločevali odpadke.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 3/21: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje za odlaganje odpadkov na
odlagališče Mala Mežakla iz občin Bled in Gorje po ceni 85,00 €/tono odloženih odpadkov, ki
se ji prišteje okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in v
okviru skupne letne količine odpadkov v višini 3.300 ton.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

SKLEP 3/22: Občinski svet Občine Kranjska gora pooblašča župana Jureta Žerjava za
podpis ustreznih pogodb o odlaganju odpadkov iz občin Bled in Gorje na odlagališče Mala
Mežakla, ki se lahko sklenejo ob sočasni sklenitvi dogovora (pisma o nameri), s katerim se
bosta občini Bled in Gorje zavezali, da bosta aktivno pristopili k izgradnji regijskega centra odlagališča na Mali Mežakli.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je med informacijami predstavil še poročilo o stanju vodarne v Kranjski Gori.
Robert Plavčak: Predlagal je, se poročilo o stanju vodarne obravnava na eni od naslednjih sej, kjer
se bo opravila tudi razprava.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so imeli sestanek županov s predstavniki Geodetske uprave glede
vrednotenja nepremičnin.
Ob koncu seje je župan Jure Žerjav vsem zaželel vesele praznike ter jih povabil na božični koncert,
ki bo v cerkvi v Kranjski Gori 26.12.2010 ter koncert godbe Jesenice – Kranjska Gora v dvorani
Vitranc 27.12.2010.

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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