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Z A P I S N I K

4. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 09.02.2011 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, Slavko Mikič, Bogdan Janša,
Robert Kerštajn, Mojca Kelvišar, Janja Dolhar, Matevž Podrekar, Cvetka Pavlovčič, Vlasta
Kotnik in Gregor Benedik (15 od 16)
Mirjam Žerjav - odsotna
 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.
Najprej so obravnavali zapisnik 2. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
1.
2.

Obravnava in sprejem zapisnika 3. seje
Obravnava in sprejem zapisnika 1. dopisne seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo in sprejem zapisnik 3. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
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SKLEP 4/1: Potrdi se zapisnik 2. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo in sprejem zapisnik 1. dopisne seje. Člani občinskega sveta
so zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 4/2: Potrdi se zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

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

DNEVNI RED:

1.

Komisija za MVVI
- Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
- Imenovanje koordinatorice oz. koordinatorja za enake možnosti žensk in moških
2. Predlog Odloka o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za
leto 2011
3. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – I
obravnava
4. Predlog Odloka o avto-taksi prevozih na območju Občine Kranjska Gora – skrajšani postopek
5. Plan dela LTO – Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora za leto 2011
6. Program dela Nadzornega odbora za leto 2011
7. Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na občinskih cestah
8. Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s služnostmi
9. Prodaja nepremičnin
10. Vprašanja in pobude
11. Informacije
V razpravi je sodeloval:
Janja Dolhar: Zaradi nekaterih nejasnosti je predlagala, da bi umaknili 5. točko dnevnega reda in
sicer Plan dela LTO – Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora za leto 2011. Kot predsednica
Sveta zavoda LTO ima še nekaj vprašanj o katerih bi morali razpravljati na Svetu zavoda.
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Robert Plavčak: Predlagal je, da se 4. točka dnevnega reda in sicer Predlog Odloka o avto-taksi
prevozih na območju Občine Kranjska Gora ne obravnava po skrajšanem postopku ampak po
dvofaznem postopku. Takšno stališče je izrazila tudi Statutarno pravna komisija.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da predlog Odloka o avto-taksi prevozih samo uskladitev z
zakonom. Problem pri avto-taksi prevozih se pojavi samo v času prireditve v Planici.
Jože Zupančič: Predlagal je, da bi 3. točko dnevnega reda Predlog Odloka o porabi koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – I obravnava obravnavali po skrajšanem postopku.
Po koncu razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje predloge:
Predlog 1:
Z dnevnega reda se umakne točka 5. Plan dela LTO – Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora za
leto 2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Predlog je bil sprejet.
Predlog 2:
Točka 4. Predlog Odloka o avto-taksi prevozih na območju Občine Kranjska Gora se obravnava po
dvofaznem postopku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 9
PROTI – 5

Predlog je bil sprejet.

Predlog 3:
Točka 3. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo se
obravnava po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 7
PROTI – 8

Predlog ni bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je nato dal na glasovanje naslednji dnevni red:
1.

2.
3.

Komisija za MVVI
- Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
- Imenovanje koordinatorice oz. koordinatorja za enake možnosti žensk in moških
Predlog Odloka o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za
leto 2011
Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – I
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

obravnava
Predlog Odloka o avto-taksi prevozih na območju Občine Kranjska Gora – I obravnava
Program dela Nadzornega odbora za leto 2011
Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na občinskih cestah
Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s služnostmi
Prodaja nepremičnin
Vprašanja in pobude
Informacije

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je v uvodu pojasnil, da je za podžupana imenoval svetnika Joža Zupančiča. O
konkretnih nalogah se bosta s podžupanom še dogovorila.
Predsednik Komisije za MVVI Slavko Miklič je pojasnil, da je Komisija obravnavala naslednjo
tematiko:
• Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
• Imenovanje koordinatorice oz. koordinatorja za enake možnosti žensk in moških
• Imenovanje podpredsednikov delovnih teles Občinskega sveta
Komisija je za navedena imenovanja predlagala v sprejem občinskemu svetu sklepe, katere so člani
občinskega sveta prejeli pred sejo občinskega sveta.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanja naslednje sklepe:
SKLEP 4/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu imenuje:
• Rolanda Brajiča – predstavnika Policijske postaje Kranjska Gora
• Zdenko Oven – predstavnico OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
• Vesno Jus – predstavnico OŠ 16. decembra Mojstrana
• Henriko Zupan – predstavnico JP Komunala Kranjska Gora
• Sašota Kranjca – predstavnika avtošole K&D
• Vidota Jagodica - predstavnika Cestnega podjetja Kranj
• Alojza Mertelja – predstavnika Občine Kranjska Gora
GLASOVANJE:

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

SKLEP 4/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora za koordinatorico oz. koordinatorja za
enake možnosti žensk in moških imenuje
• Karmen Fon, Zgornja Radovna 8, 4281 Mojstrana
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 4/5: Občinski svet Občine Kranjska Gora za podpredsednika Statutarno – pravne
komisije imenuje:
• Roberta Kerštajna
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Slavko Miklič je še pojasnil, da so se člani Komisije za MVVI seznanili, da je Občinski volilni
komisiji potekel mandat. Dogovorili so se, da bodo podali pozive za zbiranje predlogov za
imenovanje nove Občinske volilne komisije.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil Predlog Odloka o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem. Naknadno
pa so prejeli popravljene tabele. V prvotnem gradivu se je namreč pri tabelah pojavila napaka.
V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Zanimalo ga je, kako je nastala razlika pri sredstvih Nadzornega odbora?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, kako je bilo s planiranjem sredstev za Nadzorni odbor.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 4/6: Sprejme se Odlok o 1. spremembah odloka o proračunu občine Kranjska Gora in
načrta razvojnih programov za leto 2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ob koncu točke je župan Jure Žerjav svetnikom predstavil Moniko Jakelj, ki je nova občinska
sodelavka na področju financ.
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Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo – I obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Predstavil je stališče Statutarno pravne komisije. Člani sveta so zapisnik Statutarno
pravne komisije prejeli na seji.
Rajko Puš: Pojasnil je, da so se posvetovali z ministrstvom in predlagal, da besedilo odloka ostane
kot je predlagano.
Vesna Kovačič: Zanimalo jo je, kdo določa ukrepe za namensko porabo sredstev?
Rajko Puš: Pojasnil je, da so ukrepi določeni z zakonom.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 4/7: Sprejme se predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo, v besedilu za I. obravnavo, in se ga posreduje v 15 – dnevno
obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil Predlog Odloka o avto-taksi prevozih na območju Občine Kranjska
Gora – I obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Bil je menja, da bi morali spodbujati okolju prijazna vozila za opravljanje avto-taksi
prevozov. Taksa se mu je zdela prenizka, zato je predlagal, da bi ta znašala 200 EUR. Opravljati pa
bi morali tudi kontrolo na avto-taksi postajališčih. Na postajališčih bi morale biti dostopne tudi
informacije o ponudnikih avto-taksi storitev.
Vida Černe: Pojasnila je, da je ta odlok potreben prav za čas prireditev v Planici.
Rajko Puš: Pojasnil je, da bodo s prihodkom od takse urejali avto-taksi postajališča.
Robert Plavčak: Podprl je predlagani odlok. Predstavil je tudi stališče Statutarno pravne komisije.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je predlagani odlok usklajen z zakonom. Pregledala ga je
medobčinska inšpekcija ter prometni inšpektorat.
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Vesna Kovačič: Podala je pripombo, da bi v drugem členu točno zapisali, kdo je avto-taksi
prevoznik. Zanimalo jo je, kako je z oblikovanjem cenika? Predlagal je, da naj medobčinski
inšpektorat vodi tudi evidenco o izrečenih kaznih.
Vida Černe: Pojasnila je, da vsak taksist prosto oblikuje ceno. Določeno ceno mora uporabljati eno
leto. Če cene po enem letu spremeni mora to javiti občini.
Slavko Miklič: Bil je mnenja, da bi morali narediti več za informiranje, kje so taksi mesta.
Župan Jure Žerjav: Bil je mnenja, da bi morali predvsem taksisti poskrbeti za svojo prepoznavnost.
Anton Požar: Taksa 100 EUR se mu je zdela primerna. Bil je mnenja, da bi s tem Odlokom naredili
vsaj malo reda na tem področju.
Janez Mlinar: Bil je mnenja, da morajo določiti neko pametno višino takse.
Blaž Knific: Zanimalo ga je, koliko je avto-taksi postajališč?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da sta dve avto-taksi postajališči. Predlog odloka pa je, da župan s
sklepom določi avto-taksi postajališča. V času prireditev se lahko določi začasna postajališča.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, kako bodo reševali helikopterske taksi prevoze?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da predlagani odlok opredeljuje samo cestni promet.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 4/8: Sprejme se Odlok o avto-taksi prevozih v Občini Kranjska Gora v besedilu za I.
obravnavo, in se ga posreduje v 15 – dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil Program dela Nadzornega odbora za leto 2011. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanja naslednji sklep:
SKLEP 4/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Programom dela
nadzornega odbora za leto 2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na občinskih cestah.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi je sodeloval:
Bogdan Janša:
Predstavil je delo Odbora za prostorsko planiranje in razpolaganje z
nepremičninami. Odbor se strinja s predlaganim sklepom. Zapisnik so člani sveta prejeli na seji.
Robert Plavčak: Pojasnil je, da so zadevo obravnavali tudi na Statutarno pravni komisiji, kjer so
predlagani sklep potrdili.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 4/10: O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
LOKALNEGA POMENA
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki
predstavljajo občinske ceste v Občini Kranjska Gora:
-

parc. št. 870, 830/4, 830/3, 885/77, 885/76, 862/1, 854/3, 854/1, 850/1, 849/4, 849/3, 946/2,
849/1, 848/1, 847/1, 845, 842/2, 841/1, 840, 839/1, 828, 833, 885/15, 830/12, 871/2, 842/1,
853/7, 853/2, 871/3, 830/10, 830/8, 830/7, 830/6, 865/1, 865/2, 830/2, 830/9, 859/2, 860/5,
860/2, 853/5, 858/4, 853/19, 853/18, 853/17, 853/13, 853/8, 832, 848/2, 885/142, 885/146,
885/149, 831, 846/5, 830/19, 830/22, vse vpisane pri vl. št. 1465 k.o. Kranjska Gora,
- parc. št. 197/12, 403/1, obe vpisani pri vl. št. 12 k.o. Kranjska Gora,
- parc. št. 503/2, 501/2, obe vpisani pri vl. št. 124 k.o. Kranjska Gora,
- parc. št. 275/6, vpisana pri vl. št. 157 k.o. Kranjska Gora,
- parc. št. 184/3, 397/8, 438/5, 459/4, 464, 401/17, 912, 913, 885/9, 803/50, 885/152, 462/3, vse
vpisane pri vl. št. 432 k.o. Kranjska Gora,
- parc. št. 485/8, vpisana pri vl. št. 441 k.o. Kranjska Gora,
- parc. št. 891/7, 891/8, 891/10, 891/18, vse vpisane pri vl. št. 871 k.o. Kranjska Gora,
- parc. št. 262/1, 277/3, obe vpisani pri vl. št. 1300 k.o. Kranjska Gora,
- parc. št. 808/135, 808/161, 808/190, 224/16, 55/3, 54/4, 54/6, 54/5, 55/4, vse vpisane pri vl. št.
1310 k.o. Kranjska Gora,
- parc. št. 183/3, vpisana pri vl. št. 1771 k.o. Kranjska Gora,
- parc. št. 353/8, 372/23, 372/64, 372/70, vse vpisane pri vl. št. 1781 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
sprejetega 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:

Sklep je bil sprejet.

8

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s služnostmi.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Predstavil je stališče Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Odbor je bil stališča, da bi morali določiti za celotno občino enotno ceno.
Predstavil je predlagani sklep odbora.
Robert Kerštajn: Zadevo so obravnavali tudi na seji KS Kranjska Gora, kjer so predlagali, da se za
celotno občino določi enotna cena.
Blaž Knific: Strinjal se je z določitvijo enotne cene.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da so odškodnine izračunane na podlagi cenitve, ki jih je pripravil
sodno zapriseženi cenilec.
Egidija Košir Mrovlje: V kolikor bi občinski svet želel sprejeti drugačno ceno, kot je bila na podlagi
metodologije izračunana bi se morali o tem predhodno posvetovati s cenilcem.
Zaradi različnih mnenj svetnikov je župan Jure Žerjav točko prekinil. Nadaljevali jo bodo na
naslednji seji občinskega sveta, ko bodo pridobili mnenje cenilca.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko dnevnega reda Prodaja nepremičnin. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem.
Podrobnejšo obrazložitev je podala Egidija Košir Mrovlje.
V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Predstavil je sklepe Odbora za prostorsko planiranje in razpolaganje z
nepremičninami.
Vesna Kovačič: Zanimalo jo je, če potrebujejo pred odločanjem tudi mnenje KS Dovje Mojstrana.
Pred sejo občinskega sveta so namreč dobil mnenje samo od KS Kranjska Gora.
Egidija Košir Mrovlje: Pojasnila je, da mnenje krajevne skupnosti ni obvezno.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 4/11 : Sprejme se predlagani posamični program prodaje nepremičnine:
- zemljišča parc. št. 678 k.o. Dovje,
- zemljišča parc. št. 461/16 k.o. Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 4/12: Pri prodaji navedenih nepremičnin kupci plačajo stroške davka na promet
nepremičnin, občina pa stroške overitve podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na
prodajni pogodbi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so svetniki v gradivu prejeli odgovore na vprašanja s prejšnje seje.
Podal je še informacijo, da je bil 02.02.2011 na sestanku na Direkciji za ceste, kjer je podal pobudo
za postavitev prikazovalnika hitrosti v križišču pri avtobusni postaji na Dovjem.
4/1 Jože Zupančič – pobuda - pisno
Prestavil je pobudo, da bi se kolesarska steza skozi občino poimenovala po umrlem kolesarju Juretu
Robiču ter, da se na »Požarju« delu kolesarske steze v Gozdu Martuljku postavi spominsko
obeležje. Člani sveta so pobudo prejeli s sklicem na sejo.
Bogdan Janša: Strinjal se je s predlagano pobudo. Bil je mnenja, da bi morali imeli boljši odnos do
uspešnih športnikov.
Župan Jure Žerjav je predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP 4/13: Občinski svet Občine Kranjska Gora izdaja pozitivno soglasje k postopku
preimenovanja kolesarske poti skozi občino, v »Kolesarska pot Jureta Robiča«.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
4/2 Janez Mlinar – vprašanje – ustno
Iz odgovora na vprašanje v zadevi gradnje hiše v Podkorenu ga je zanimalo, zakaj je bila tožba na
upravnem sodišču zavrnjena kot neutemeljena? Zaprosil je za več informacij.
4/3 Gregor Benedik – vprašanje – ustno
Glede imenovanja sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda LTO, ga je zanimalo, če so bili organi
imenovani v skladu s statutom LTO.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo to vprašanje poslali na LTO.
4/4 Gregor Benedik – pobuda – ustno
Podal je pobudo, da bi spremenili statut zavoda LTO.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da svet zavoda LTO sprejme statut, občinski svet ga pa nato potrdi.
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4/5 Gregor Benedik – vprašanje – ustno
Iz mnenja medobčinskega inšpektorata je razbral, da je prišlo do manjšega nesporazuma. Zanimalo
ga je, do kakšnega nesporazume je prišlo? Bil je mnenja, da bi lahko medobčinski inšpektorat izdal
več glob.
Rajko Puš je pojasnil, da bil nesporazum glede postavitve prometnih znakov. Šlo je za usmerjanje
na parkirišča.
Bogdan Janša je predlagal, da bi ob gradnji pločnikov vgrajevali najvišje robnike saj bi s tem
preprečevali parkiranje na pločnike.
Župan Jure Žerjav je članom občinskega sveta pojasnil, da jih bo povabil na delovni sestanek glede
urejanja mirujočega prometa.
4/6 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Ponovno je zaprosil, da bi dobil podatke o ceniku storitev WTE. Na kateri seji občinskega sveta je
bil cenik potrjen? Zmotila ga je tudi glava na računu. Kdaj bodo dobili v obravnavo odlok glede
obveznega priloga na kanalizacijo?
Na 3. seji občinskega sveta so sprejeli sklep, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in sicer so
sprejeli naslednji sklep:
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.
Bil je mnenja, da sklep ni v skladu z uredbo o določanju najvišjih cen. Kalkulacija lastne cene ni v
skladu s pravilnikom 63/2009. Ker je bil mnenja, da sprejeti sklep ni v skladu z veljavno
zakonodajo je predlagal, da sklep pregleda pravna služba.
4/7 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Glede odgovora JP Komunale je ponovno zaprosil, za cenik storitev in cenik materiala. Zaprosil je
tudi za seznam strojnikov, ki opravljajo z vozili ter številke pogodb z kooperanti in datum
veljavnosti pogodbe. Bil je mnenja, da bi se morala voliza komunale s posipnimi materiali polniti na
Tabrah. S pomočjo projekcije je predstavil, kako naj bi imela komunala urejene posipne materiale.
4/8 Blaž Knific – pobuda – ustno
Glede podražitve omrežnine, so ga občani opozorili, da sedaj plačujejo veliko več kot do sedaj.
Predlagal je, da se preveri, koliko napak je bilo pri izdaji položnic.
4/9 Blaž Knific – pobuda – ustno
Ulično pohištvo bi morali zavarovati, saj je iz poročila razbral, da se je poškodovalo kar nekaj
košev za smeti.
4/10 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kdaj bodo prejeli seznam predvidenih sej občinskega sveta?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo vprašanja posredovali podjetjema JP komunala in WTE.
Prav tako pa bodo preveli tudi ostale trditve svetnika.
Rajko Puš je pojasnil, da so bile zadeve interpretirano napačno. V občini ni mogoče zagotoviti 95%
priključenosti na kanalizacijski kolektor zaradi razseljenosti in velikosti občine. Govorijo pa o 95%
očiščenosti voda. Če se upošteva, da so priključeni vsi hoteli so ta plan že skoraj dosegli. Nekaj čez
200 objektov ne bodo priključeni na kanalizacijsko omrežje. Pojasnil je tudi izračun cen in sprejetje
sklepa, ki ga je svetnik omenil. Pojasnil je tudi števnino in omrežnino.

11

4/11 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kdo je bil imenovan v delovno skupino za obnovo ljudskega doma.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je v delovno skupino imenoval Janeza Mlinarja, Mirjam Žerjav,
Vido Černe in Nevenko Grozina.
4/12 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kdaj bo narejen nov 4 letni plan obnove in razvoja občinskih cest?
Rajko Puš je izrazil upanje, da bodo ta plan obravnavali že na naslednji seji občinskega sveta.
4/13 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kdaj bo sklicana prva seja Sveta glasila. Kdaj se izteče pogodba za izdajanje občinskega glasila?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se dogovarjajo z odgovorno urednico za datum sklica. Kot župan
bo sklical prvo sejo, na kateri bodo izvolili predsednika sveta.
4/14 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Glede investicije v Osnovno šolo Kranjska Gora je zaprosil, da bi svetniki dobili na vpogled DIP, ki
je bil pripravljen za to investicijo.
Bogdan Janša je pojasnil, da bodo investicijo v Osnovno šolo v Kranjski Gori obravnavali tudi na
naslednji seji Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
4/15 Bogdan Janša – pobuda – ustno
Na seji KS Dovje Mojstrana so dobili pobudo s strani turističnega društva za podaljšanje
obratovanja TIC-a.
4/16 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Opozoril je na poškodovani oporni zid na Dovjem. Kdaj bo prišlo do obnove opornega zidu?
4/17 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z izgradnjo sončne elektrarne na strehi občine?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da gre za streho na Osnovni šoli v Kranjski Gori. Gre za sredstva
švicarskega sklada. V kolikor bo ugotovljeno, da bo streha šole premajhna, bi lahko investicijo
razširili na streho dvorane.
4/18 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je s spremembo odloka o letnem usklajevanju cen najemnine grobov?
4/19 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Pri preglednici obnov in razvoja občinskih cest v obdobju 2007-2010 ga je zanimalo, kako to, da je
znesek obnov cest izven plana presegel znesek obnove cest, ki so bile v planu?
Župan Jure Žerjav je pojasni, da je plan strokovna zadeva, proračun pa je politična zadeva. Nekaj
zadev je bilo izvedenih izven plana zaradi sofinanciranja države.
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4/20 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je s sofinanciranje investicije v Osnovno šolo v Kranjski Gori s strani
Fundacije za šport? Na Odboru za prostorsko planiranje in razpolaganje z nepremičninami so
razpravljali tudi o tem, da ima občina vedno več stroškov z objekti, ki jih gradi. Kot predsednik
odbora se bo oglasil pri finančni službi občine, kjer se bo seznanil s stroški za vzdrževanje objektov
v lasti občine.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je občina Fundaciji za šport dostavila vse zahtevane dokumente.
Sedaj čakajo odločitev Fundacije za šport. Bil je mnenja, da se bodo stroški po investicij v šolo
znižali, saj bodo z izolacijami in menjavo oken zmanjšali porabo stroškov ogrevanja.
4/21 Bogdan Janša – pobuda – ustno
Pri dopisni seji, ki poteka v elektronski obliki je podal predlog, da bi v gradivu priložili elektronske
odgovore svetnikov.
4/22 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Kolikšna bi bila vsota zavarovanja uličnega pohištva?
4/23 Cvetka Pavlovčič – pobuda – ustno
Opozorila je na nevarno cesto skozi Gozd Martuljek saj je asfalt na določenih odsekih zdrobljen in
obstaja nevarnost, da bi priletel v otroke, ki po tej cesti hodijo v šolo. Predlagala je, da bi o tem
razpravljali tudi na svetu za preventivo v cestnem prometu.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil na sestanku na Direkciji za ceste. Za pločnike v Gozdu
Martuljku se sedaj dopolnjuje projekt. Ko bo projekt končan bodo poizkušali pridobiti še preostala
zemljišča. Je pa dobil obljubo direktorja direkcije za ceste, da bi se sanacija začela vsaj na delu
ceste. Bo pa zaprosil svet za preventivo v cestnem prometu, da bo zadevo obravnaval.
4/24 Mojca Kelvišar – pobuda – ustno
Glede TIC-a v Mojstrani je opozorila, da bi moral biti dlje časa odprt. Turisti trkajo namreč na
zaprta vrata.
Župan Jure Žerjav je izrazil upanje, da bodo zadevo rešili.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je podal naslednje informacije:
• Prekinjena je bila pogodba o podelitvi stavbne in služnostne pravice za parcelo v Mojstrani
pri projektu za postavitev žage. Podjetje Leples je izbrisano iz registra podjetij.
• V gradivu je priloženo poročilo o realizaciji plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest za
obdobje 2007 – 2010.
• Nekaj čez 1100 pritožb je občina v paketu poslala na Geodetsko upravo in se je nanašala na
pritožbe na model vrednotenja. To je šlo za pritožbe, ki so jih občani prinesli na krajevne
skupnosti in občino.
• Svetnikom bo v naslednjih dneh poslan plan predvidenih sej občinskega sveta v letu 2011.
• Na območju občine bo od 15.02.2011 do 19.02.2011 potekala akcija sterilizacija in
kastracija mačk. Vse lastnike je opozoril, da v tem času domačih mačk ne puščajo brez
nadzora ali pa naj jim nataknejo ovratnice.
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Janez Mlinar pa je še opozoril na problem pasjih iztrebkov.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so v dogovoru z medobčinsko inšpekcijo, da bodo tej zadevi
posvetili več pozornosti.
Seja je bila zaključena ob 19.29 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

