
         
 

 
Datum: 15.5.2013 
 
OBČINA KRANJSKA GORA 
OBČINSKI SVET  
Kolodvorska 1b 
4280 Kranjska Gora 
 
ZADEVA: Odgovori na vprašanja članov OS 
 
Spoštovani, 
 
posredujemo vam odgovore pristojnih služb Občine Kranjska Gora na vprašanja, ki so bila 
postavljena na 22. redni seji OS Občine Kranjska Gora, dne 13.2.2013 in na 24. redni seji, dne 
24.4.2013, ter na njih niso bili podani odgovori na samih sejah. 
 
Vprašanja in pobude z 22. seje OS 
 
22/6 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno 
Zanimalo ga je, če lahko dobijo štiriletni program dela JP Komunale? 
 
Komunala Kranjska Gora d.o.o.: 
Dokumente je možno dobiti na vpogled na sedežu podjetja. 
 
22/9 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno 
Na KS Dovje Mojstrana so govorili glede tega, kdo lahko opravlja pogrebno dejavnost. 
Predlagali so, da se v našem glasilu ter še glasilu Jesenic in Žirovnice objavi, kdo lahko 
opravlja pogrebno dejavnost.  
 
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo poskrbeli za ustrezno objavo. Na podlagi zakona in 
odloka je zadeva prenesena na naše komunalno podjetje. 
 
Služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 
Obvestilo za občane bo v sodelovanju z javnim podjetjem komunala Kranjska Gora 
objavljeno v junijski številki glasila Zgornjesav`c. 
 
22/10 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno 
Kako se naredi program obnove oziroma zamenjave svetilk javne razsvetljave? Izpostavil je 
primer, kako so trideset let stare stebre za javno razsvetljavo skrajšali do mere, da so nanje 
namestili varčne svetilke. Zanimalo ga je, če je to smotrno glede na starost stebrov.  
 
Služba za okolje in prostor: 
Navedeni stebri JR še niso dotrajani do te mere, da bi jih morali zamenjati, saj je na območju 
Občine veliko stebrov, ki so v slabšem stanju. Bodo pa ti stebri v letošnjem letu pobarvani. 
 
 

OBČINA KRANJSKA GORA 
OBČINSKA UPRAVA 
Urad župana 

Kolodvorska 1b,   4280 Kranjska Gora 
tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 

direktni telefon  04-5809 816 
http://www.kranjska-gora.si/ 

e-mail: obcina@kranjska-gora.si 



22/12 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno 
Nekatere Gorenjske občine so dobile obvestila, da je koncesija dosedanjim izvajalcem 
dimnikarskih storitev potekla. Zanimalo ga je, kako je to z našo občino? 
 
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da koncesija za našo občino še ni potekla. 
 
Odgovor službe za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 
Podjetje Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o. je dne 10.10.2008 z Ministrstvom za okolje in prostor 
podpisalo koncesijsko pogodbo za opravljanje dimnikarskih storitev na območju občine 
Kranjska Gora, pod zaporedno številko 01403-68/2008, za dobo 8 let. 
 
22/13 – Bogdan Janša - opozorilo – ustno 
Opozoril je na razbito steklo na ogledalu na požgančevem mostu v Mojstrani.  
 
Služba za okolje in prostor: 
Razbita ogledala so že zamenjana z novimi. 
 
24/1 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno 
Zanimalo ga je, če lahko v rebalansu poračuna povečajo postavko za krpanje uradnih jam. 
 
Služba za okolje in prostor: 
Zaradi neugodne in dolge zime smo v letošnjem letu porabili tudi 149.304,31 € za zimsko 
službo iz postavke vzdrževanje občinskih cest in poti. Navedena sredstva se z rebalansom 
proračuna vračajo na postavko vzdrževanje občinskih cest in poti, tako, da bo krpanje udarnih 
jam izvedeno po programu proračuna. V letošnjem letu se bo s krpanjem pričelo v KS Dovje 
– Mojstrana in je namenjeno tudi več sredstev kot preteklo leto.   
 
24/3 – Vesna Kovačič - vprašanje – ustno 
Ali je možno, da bi se po posameznih krajevnih skupnostih zagotovili prostori za druženje 
mladih? 
 
Župan Jure Žerjav je bil mnenja, da bodo pripravili predloge.  
 
Služba za družbene dejavnosti: 
Predlagamo, da se zainteresirana mladina obrne na strokovno delavko Občine Kranjska Gora, 
ki pokriva to področje dela. Na podlagi njihovih izraženih želja in stališč, pa bomo, v okviru 
danih možnosti, skupaj lahko poiskali primerne rešitve. 
 
24/10 – Blaž Knific - pobuda – ustno 
V  zimskem času so bili pred osnovno šolo v Mojstrani odstranjene hitrostne ovire. Ker se je 
hitrost na tem delu povečala, je podal pobudo, da se jih namesti nazaj.   
 
Služba za okolje in prostor: 
Hitrostne ovire se odstranijo samo v zimskem času zaradi pluženja in so že nameščene nazaj. 
 
 
 
                                                                                                     Direktor občinske uprave 
                                             mag. Rajko Puš 


