O B Č I N A
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OBČINSKI SVET
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Št.: 032/1-11/03
Datum: 19.11.2003

Z A P I S N I K
10. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 17.11.2003
ob 17.00 uri v sejni sobi Občine.

PRISOTN-I(E): župan – Jure Žerjav, svetni-ki(ce) – Robert Robič (prišel ob 17.05),
Jože Zupančič, Jože Krivc, Emil Tavčar, Slavko Miklič, Franc Makše, Branko Dolhar,
Bojan Kordič, Klavdija Gomboc, Črtomir Kosmač, Žiga Židan, Janez Mlinar, Gregor
Benedik in Branislava Vovk.
ODSOTNOST OPRAVIČILA: Bogomir Košir in Mirko Eržen.
OSTALI PRISOTNI VABLJENI: Občina – Jože Brudar, Mojca Prešeren, Rajko Puš,
Egidija Košir Mrovlje, Vida Černe, Boštjan Pristavec, Vlasta Skumavc Rabič, Alojz
Jakelj in Jaša Jelinčič.
PRISOTNI NOVINARJI: Mirko Rabič in Darinka Sedej.
Seja se je snemala (tč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13).
Dodatno so svetniki po pošti prejeli preglednejši posebni del proračuna. Pred sejo so
svetniki prejeli še: podrobnejšo obrazložitev proračuna 2004, Zapisnik 4. seje Odbora
za komunalo in javno infrastrukturo in dopisa KS Kranjska Gora in KS Rute (vse k tč.
1) ter gradivo za obravnavo Soglasja k imenovanju v.d. direktorice LTO (tč. 8).
Svetniki so najprej obravnavali
I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 9. seje
Ad 1. Svetniki so zapisnik 9. seje prejeli v roku po pošti in s sklicem.
Brez razprave so soglasno (13) sprejeli
SKLEP 10/1: Potrdi se zapisnik 9. seje Občinskega sveta.
Svetniki so brez razprave soglasno (14) sprejeli naslednji predlagani
DNEVNI RED:
1. Osrednja tema – proračun 2004 – I. obravnava
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – I. obravnava
Pravilnik o projektnem vodenju investicij v Občini
Poročila o gradnji kanalizacijskega sistema v Občini
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno
zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
za leto 2004
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini za leto 2004
Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v Občini za leto
2004
Soglasje k imenovanju v. d. direktorice LTO
Soglasje k prodaji nepremičnine
Zemljiškoknjižne zadeve
Poročilo župna o delu med 9. in 10. sejo
Umik Odloka o nalogah komisije za odpravo arhitekturnih ovir v Občini informacija
Informacije, vprašanja in pobude

Ad 1. Gradivo za osrednjo temo – proračun 2004 – I. obravnava so svetniki prejeli s
sklicem. Dodatno so po pošti prejeli preglednejše kopiran posebni del proračuna. Pred
sejo pa so prejeli še podrobnejšo obrazložitev proračuna, Zapisnik 4. seje Odbora za
komunalo in javno infrastrukturo ter pripombe KS Kranjska Gora in KS Rute.
Vsebinske poudarke proračuna je predstavil župan, Mojca Prešeren pa je nato
podrobneje obrazložila zakonske podlage in vsebino proračuna 2004.
Župan je poudaril, da naj se svetniki v razpravi držijo načela, da so predlogi sprememb
v ravnovesju. V razpravi so sodelovali svetniki: Kordič (pogreša vizijo razvoja,
pripombe v zapisniku Odbora za komunalo in javno infrastrukturo), Zupančič
(proračun se sprejema dvofazno), Mlinar (novi kontni načrt, ki je predložen s strani
Ministrstva, je bistveno slabši od prejšnjega, postavke KS niso razdelane), Kosmač
(investicije vodohranov niso upoštevane), Gomboceva (nakup občinskih prostorov in
stavbe KS Dovje Mojstrana, kolesarska pot, vzdrževanje javnih zelenic) in Židan (ali
država predvideva sanacijo škode po neurju).
Po razpravi so svetniki soglasno (14) sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP 10/2: Občinski svet se je seznanil z obrazložitvijo predloga proračuna
Občine Kranjska Gora za leto 2004 in vanj vključenim načrtom delovnih mest,
načrtom nabav in gradenj in načrtom prodaje nepremičninskega stvarnega
premoženja in sprejema obrazložitev kot ustrezno razlago in utemeljitev predloga
proračuna.
SKLEP 10/3: Občinski svet ocenjuje, da je predlog odloka o izvrševanju
proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2004 ustrezno pripravljen za prvo
obravnavo in nalaga predlagatelju, da ob upoštevanju razprave na sejah delovnih
teles občinskega sveta in na seji občinskega sveta pripravi predlog za drugo
obravnavo.
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SKLEP 10/4: Občinski svet se je seznanil z obrazložitvijo predloga načrta
razvojnih programov v obdobju 2004 – 2007 in sprejema obrazložitev kot
ustrezno razlago in utemeljitev predloga.
SKLEP 10/5: Občinski svet ocenjuje, da je predlog načrta razvojnih programov v
obdobju 2004 – 2007 ustrezno pripravljen za prvo obravnavo in nalaga
predlagatelju, da ob upoštevanju razprave na sejah delovnih teles občinskega
sveta in na seji občinskega sveta, le-tega uskladi.
Odbori Občinskega sveta obravnavajo proračun do 5.12.2003, Odbor za finance
obravnava predloge odborov do 10.12.2003. Gradivo za II. obravnavo mora biti
pripravljeno do 11.12., amandmaji se vlagajo do 19. 12., naslednja seja Občinskega
sveta pa bo 22.12.2003.
Ad 2. Gradivo za I. obravnavo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice so svetniki prejeli s sklicem. Obrazložitev je podal župan, podrobneje
ga je dopolnila Vlasta Skumavc Rabič. V 5. členu se pri predlogu Odloka doda:
- upravlja z nepremičninami, ki tvorijo javno infrastrukturo na področju kulture, v
skladu s pogodbo, ki jo sklene z ustanoviteljicama oz. pristojnim ministrstvom.
V razpravi so sodelovali svetniki: Krivc (potrebno mnenje Odbora za kulturo, zato 15
dnevna obravnava), Mlinar (Odlok po vzorcu Ministrstva za kulturo), Zupančič (kako
bomo plačevali storitve Zavodu) in Robič (celoten proračun Muzeja in kakšen delež je
do sedaj plačevala občina Žirovnica).
Po razpravi so svetniki soglasno (14) sprejeli
SKLEP 10/6: V I. obravnavi se sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice in se ga posreduje v 15 dnevno obravnavo.
Ad 3. Gradivo za obravnavo Poslovnika o projektnem vodenju investicij v Občini so
svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je najprej podal župan, dopolnil ga je
Rajko Puš. V razpravi so sodelovali svetniki: Zupančič (odgovornost ekipe, ki spremlja
investicijo, strokovna usposobljenost), Mlinar (vpogled svetnikov v dokumentacijo,
cena svetovanja firme Renato Golob s.p.), Krivc (odgovorni vodja ima določene
pogoje v zakonu o graditvi objektov, ta služba pa spremlja investicijo od ideje do
končne faze), Miklič (akt je izrazito interni akt Občinske uprave), Kordič (podpora
Poslovniku), Židan (obveščanje OS, udeležba več partnerjev v projektu), Robič (kdo je
naročnik projekta), Gomboceva (uporaba že izvedene ankete RAGOR-ja), Tavčar
(komunikacija med upravo in OS) in Kosmač (povečava birokracije, če je potrebno, naj
se tako dela).
Po razpravi so svetniki s 13 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 10/7: Občinski svetniki so bili seznanjeni s Poslovnikom o projektnem
vodenju investicij v Občini Kranjska Gora.
Ad 4. Gradivo za obravnavo Poročila o gradnji kanalizacijskega sistema, Poročila o
financiranju investicije in Predloga refinanciranja izgradnje kanalizacijskega sistema
so svetniki prejeli s sklicem. Uvod je predstavil župan, v nadaljevanju pa je
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obrazložitev in odgovore na vprašanja svetnikov podal Rajko Puš. Župan je poudaril,
da pri tej točki ne bomo obravnavali tehničnih zadev oziroma odpravo napak, ker le-te
rešuje koncesionar. Prav pa je, da se pripombe posredujejo v vednost tudi Občini. V
zvezi s tem pa sta župan in Rajko Puš opozorila na probleme, ki nastajajo pri črpalkah.
Občani na Dovjem odpirajo jaške in mečejo vanje razne predmete, ki nato poškodujejo
črpališča (svetniki so prejeli na vpogled slike teh predmetov) in napeljave meteornih
vod s streh v kanalizacijo.
V razpravi so sodelovali svetniki: Kordič (Odbor za komunalo in javno infrastrukturo
je poročila obravnaval in jih zelo pozitivno ocenil), Gomboceva (pohvala na poročilo,
v Kranjski Gori sorazmerno malo priključkov, ker so nekateri objekti večstanovanjski,
nekateri pa so bili priključeni na staro kanalizacijo), Benedik (na en priključek je lahko
priključenih več objektov), Zupančič (vpliv inflacije na odplačevanje investicije, še
vedno nekateri občani zavirajo gradnjo) in Židan (investicija naj se striktno vodi v
EUR).
Po razpravi so svetniki soglasno (14) sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP 10/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje k Poročilu o
gradnji kanalizacijskega sistema v Občini Kranjska Gora.
SKLEP 10/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje k Poročilu o
financiranju investicije izgradnje kanalizacijskega sistema.
SKLEP 10/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje k predlogu
refinanciranja investicije izgradnje kanalizacijskega sistema v predlagani sestavi
sredstev.
Ad 5. Gradivo za obravnavo 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 2004 so svetniki prejeli s sklicem.
Dodatno obrazložitev je podal Alojz Jakelj. V razpravi sta sodelovala svetnika: Krivc
(nekateri Zakoni, ki so to obravnavali, ne veljajo več, vendar je del ostal v veljavi) in
Robič (povišanje za leto 2003 po enakem sistemu).
Po razpravi so svetniki soglasno (14) sprejeli
SKLEP 10/11: Sprejme se Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske
površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavbnih zemljišča za občino Kranjska Gora za leto 2004.
Ad 6. Gradivo za obravnavo Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini za leto 2004 so svetniki prejeli s sklicem.
Dodatno obrazložitev je podal Alojz Jakelj. V razpravi so sodelovali svetniki: Kordič
(finančne posledice za zavezance v primerjavi z novim zakonom, ki je v pripravi),
Miklič (količnik med stanovanjskim in poslovnim delom), Zupančič (ni bilo pobude o
spremembi razmerij), Kosmač (stanovanjski namen naj se ne povišuje), Dolhar (pri
podjetjih so večje že površine), Robič (kaj predvideva novi zakon) in Benedik
(komunalni prispevek ni odvisen od tega Sklepa).
Po razpravi so svetniki z 11 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
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SKLEP 10/12: Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2004.
Ad 7. Gradivo za obravnavo Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o
komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora za leto 2004 so svetniki prejeli s sklicem.
Dodatno obrazložitev je podal Alojz Jakelj.
Svetniki so brez razprave soglasno (14) sprejeli
SKLEP 10/13: Sprejme se Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o
komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora za leto 2004.
Ad 8. Zaradi nesklepčnosti prve seje Sveta zavoda LTO so svetniki gradivo za
obravnavo soglasja k imenovanju v.d. direktorice LTO prejeli šele pred sejo. Dodatno
obrazložitev je podal župan. V razpravi je poleg Egidije Košir Mrovlje sodeloval
svetnik Zupančič (ponovni razpis usklajen s pogoji iz Statuta LTO).
Po razpravi so svetniki z 12 glasovi za in enim glasom proti sprejeli
SKLEP 10/14: Občinski svet Občine kranjska Gora daje soglasje k imenovanju
v.d. direktorice LTO – Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora, Aleksandre
Rakovec, prof. geog., roj. 21.2.1970, stanujoča Begunje, Poljče 34, za dobo enega
leta.
Ad 9. Gradivo za obravnavo soglasja Javnemu podjetju Komunala Kranjska Gora za
odprodajo stanovanja so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podal
župan. V razpravi so poleg Alojza Jaklja sodelovali svetniki: Zupančič (pričakoval je
poročilo uradnega cenilca, Občina rešuje probleme gospodarstva), Kordič (ali niso
nepremičnine JPK last Občine), Kosmač (JPK je že po delitveni bilanci Komunale
Jesenice pridobilo eno stanovanje, izkupiček od prodanega stanovanja se bo vlagal v
gradnjo komunalne baze), Gomboceva (ali je predvidena dobitnica stanovanja finančno
sposobna plačevati stroške uporabe stanovanja) in Robič (občutljivo področje, Odbor
za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo bo to še obravnaval).
Po razpravi so svetniki soglasno (14) sprejeli
SKLEP 10/15: Občina Kranjska Gora daje soglasje Javnemu podjetju Komunala
Kranjska Gora za prodajo stanovanja št. 18 v večstanovanjski hiši v Kranjski
Gori, Naselje Slavka Černeta 33.
Ad 10. Za obravnavo uskladitve zemljiškoknjižnega stanja za zemljišče parc. št. 883/6
k.o. Kranjska Gora so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podala
Egidija Košir Mrovlje.
Svetniki so brez razprave soglasno (14) sprejeli naslednja sklepa:
SKLEP 10/16:
Sklep o ukinitvi javnega dobra
I.
Javno dobro preneha obstajati na parc. št. 883/6, travnik v izmeri 85 m2, vpisani
v seznamu št. I, k.o. Kranjska Gora, ker v naravi ne predstavlja več javnega
dobra.
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II.
Na parc. št. 883/6 k.o. Kranjska Gora se vpiše lastninska pravica na ime: Občina
Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Gorenjske in se vpiše v
zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču na Jesenicah.
SKLEP 10/17: Občina Kranjska Gora po izvedbi postopka ukinitve javnega
dobra na zemljišču s parc. št. 883/6 k.o. Kranjska Gora sklene s Koren Frančiško
pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja, s katero ji prizna lastninsko
pravico na predmetni parceli.
Tudi gradivo za obravnavo prodaje stavbne parcele k objektu Dovje 114 so svetniki
prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podla Egidija Košir Mrovlje. V razpravi so
sodelovali svetniki: Kordič (varovati traso kolesarske steze), Krivc (to je funkcionalno
zemljišče objekta) in Zupančič (kakšna bo ocenjena cena cenilca).
Po razpravi so svetniki s 13 glasovi za in brez glasu proti sprejeli sklepe:
SKLEP 10/18: Občina Kranjska Gora proda Dizdarevič Enveru in Majer Jelici,
vsakemu do ½, zemljišče parc. št. 2073/8 k.o. Dovje, neplodno v izmeri 148 m2 po
cenitvi, ki jo poda sodni izvedenec in cenilec Danilo Klinar, dipl. inž. Stroške
cenitve in davka nosita kupca solidarno.
SKLEP 10/19: Občina Kranjska Gora proda Dizdarevič Enveru zemljišče parc.
št. 2073/9 k.o. Dovje, ki obsega zemljišče v izmeri 203 m2, po cenitvi, ki jo poda
sodni izvedenec in cenilec Danilo Klinar, dipl. inž. Stroške cenitve in davka nosi
kupec.
SKLEP 10/20: Občina Kranjska Gora proda Majer Jelici zemljišče parc. št,
2073/10 k.o. Dovje, dvorišče v izmeri 95 m2 po cenitvi, ki jo pripravi sodni
izvedenec in cenilec Danilo Klinar, dipl. inž. Stroške cenitve in davka nosi kupec.
SKLEP 10/21: Občina Kranjska Gora proda Ržen Slavku zemljišče parc. št. 2076
k.o. Dovje, ki obsega dvorišče v izmeri 266 m2, po cenitvi, ki jo poda sodni
izvedenec in cenilec Danilo Klinar, dipl. inž. Stroške cenitve in davka nosi kupec.
Ad 11. Župan je o nekaterih svojih obiskih, srečanjih in razgovorih med 9. in 10. sejo
povedal:
- več aktivnosti glede Planice, ki so znane,
- ogled potrebnih sanacij po neurju skupaj s predstavniki Ministrstva za prostor in
energijo,
- sestanek Sveta za varnost občanov,
- na Jesenicah sestanek z jeseniškim in žirovniškim županom zaradi deponije Mala
Mežakla,
- seja OK Pokal Vitranc,
- s tajnikom na sestanku na Tromeji po vprašanju načrtovane žičniške povezave na
avstrijski stani mejnega prehoda Koren,
- srečanje Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu z osnovnošolci na temo
varnost na poti v šolo,
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-

celodnevna akcija »stopimo iz teme,«
otvoritev razstave otroških risbic na temo promet in podelitev nagrad,
na ruskem veleposlaništvu razgovori o obnovi ruske kapelice,
v Larixu konferenca REGALP,
obisk Občine Moimacco med Čedadom in Vidmom v Italiji,
okrogla miza na temo obnove 120 m skakalnice,
svet regionalne razvojne agencije v Kranju,
sestanek s predstavniki KS Rute na temo prizidka k gasilskemu domu Rute,
svečanost ob 10 letnici igralnice Perla v Novi Gorici,
s tajnikom na Trbižu ob odprtju pisarne za komunikacijo v slovenskem jeziku,
okrogla miza na temo Dom starostnikov.

Ad 12. Gradivo za informacijo o umiku predloga odloka o nalogah komisije za
odpravo arhitekturnih ovir v Občini so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev
je podal župan. V razpravi sta sodelovala svetnika: Zupančič (pripravil je sicer Odlok,
vendar pa se isti efekt doseže s sklepom o nalogah Komisije) in Mlinar (predlogi za
izboljšanje razmer za invalide se že upoštevajo).
Svetniki so bili tako o umiku predloga Odloka iz obravnave seznanjeni.
Ad 13. Informacije, vprašanja in pobude
Jaša Jelinčič je ponovno opozoril svetnike, da občinski finančni službi vsi še vedno
niso posredovali številke svojih novih osebnih (transakcijskih) računov.
Svetnik Zupančič je sprožil vprašanje merjenja emisij v dimnikih. Ob servisiranju
gorilca serviser opravi meritev emisij. Nato pa pooblaščeni dimnikar ponovno opravi in
zaračuna meritev. V to razpravo so se vključili tudi svetniki: Miklič, Kosmač in
Kordič. Od JP Komunala zahtevati poročilo o izvajanju dimnikarske službe s
poudarkom na kontroli dimnih naprav in merjenju emisij.
Svetnika Zupančiča je zanimalo, koliko kmetijskih površin v lasti Občine občani
obdelujejo in koliko plačujejo najemnine ter kje v proračunu so ta sredstva.
Svetnika Zupančiča zanima tudi, kako napredujejo razgovori o ustanavljanju regije
Zgornja Gorenjska. V odgovor je župan povedal, da Občina Bled ni sprejela ustreznih
sklepov in stvar se je ustavila.
Svetnik Zupančič je povabil vse prisotne na kulturno prireditev v dvorano na Dovje, ki
bo v organizaciji invalidov Občine v sredo, dne 3. decembra ob 18 h. Prireditev je v
počastitev zaključka leta invalidov, dneva invalidov in 6 letnice Društva invalidov
Kranjska Gora.
Svetnik Kordič je predstavil razpravo na seji Odbora za komunalo in javno
infrastrukturo, kjer je bilo postavljeno vprašanje možnosti vpogleda zunanjih članov
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Odbora v Koncesijsko pogodbo. Vprašanje naj se naslovi na Urad za lokalno
samoupravo.
Svetnika Kordiča zanima tudi, kdaj bo Občinskemu svetu v obravnavo predložen
razvojni program.
Prav tako svetnika Kordiča zanima, zakaj se ne sanira cesta v Srednji vrh, ki je bila
poškodovana ob neurju. Župan je odgovoril, da se cesta brez sanacije potoka Jerman ne
more dokončno urediti, ker mora potok sanirati država. JP Komunala pa bo nasula
nekaj gramoza za začasno ureditev.
Svetnik Kordič je vprašal tudi, kaj je ali bo občinska uprava ukrenila glede
odškodnine za nastalo škodo ob izpadu vseh telekomunikacijskih zvez ob
poškodovanju optičnega kabla. Župan je odgovoril, da če kdo smatra, da mu je bila
povzročena gospodarska škoda, naj vloži tožbo proti povzročitelju.
Svetnik Mlinar je posredoval predlog Sveta KS Kranjska Gora, da člani želijo dobivati
gradiva za seje Občinskega sveta. Glede na to, da imamo v Občini 4 KS in bi bilo
tiskanje in pošiljanje dodatnih 32 gradiv kar precejšen strošek. Proučiti je potrebno
možnost, da se gradiva posredujejo na internetu.
Svetnik Židan je opozoril, da parkirni prostor pod Poligonom Podkoren po sanaciji
potokov po neurju še ni urejen. Župan je odgovoril, da bodo kupi peska v kratkem
odpeljani.

Seja je bila zaključena ob 20.50 uri.

Zapisal:
Jaša Jelinčič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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