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Št.: 032/1-12/03
Datum: 30.12.2003
Z A P I S N I K
11. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 22.12.2003
ob 17.00 uri v sejni sobi Občine.
PRISOTN-I(E): župan – Jure Žerjav, podžupan – Bogomir Košir in svetni-ki(ce) –
Robert Robič, Jože Zupančič, Jože Krivc, Emil Tavčar, Slavko Miklič, Franc Makše,
Branko Dolhar, Bojan Kordič, Miro Eržen (prišel ob 17.30), Klavdija Gomboc,
Črtomir Kosmač, Žiga Židan, Janez Mlinar, Gregor Benedik in Branislava Vovk.
OSTALI PRISOTNI VABLJENI: Občina – Jože Brudar, Mojca Prešeren, Rajko Puš,
Egidija Košir Mrovlje, Boštjan Pristavec, Vlasta Skumavc Rabič in Uroš Grzetič,
Osnovni šoli Josipa Vandota Kr. Gora in 16. decembra Mojstrana – ravnatelja Marko
Dulmin in Emil Brezavšček ter računovodkinji Monika Jakelj in Francka Mihelič
(tč.4), kmetijska svetovalna služba – Tilka Klinar (tč.5) in ŠD Planica – Janez Gorišek
(tč.7).
PRISOTNI NOVINARJI: Mirko Rabič, Blaž Račič in Darinka Sedej ter snemalec
ATM TV.
Seja se je snemala (tč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10).
Pred sejo so svetniki prejeli predlog svetnika Zupančiča za razširitev dnevnega reda s
točko »Problematika doma za ostarele občane v Občini«. Svetnik Zupančič je podal
dodatno obrazložitev. Župan je predlagal, da se ta točka glede na 3. odstavek 30. člena
Poslovnika občinskega sveta uvrsti na januarsko sejo.
Župan je nato predlagal naslednji
SKLEP: Na dnevni red se uvrsti dodatna točka dnevnega reda: Problematika doma za
ostarele občane v Občini Kranjska Gora.
Za je glasovalo 5 svetnikov, proti je glasovalo 5 svetnikov. Sklep ni bil sprejet.
Pred sejo so svetniki prejeli tudi amandma župana in amandma svetnika Krivca na
predlog proračuna 2004.
Svetniki so najprej obravnavali
I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 10. seje
Ad 1. Svetniki so zapisnik 10. seje prejeli v roku po pošti in s sklicem.
Brez razprave so s 14 glasovi za in brez glasu proti sprejeli

2
SKLEP 11/1: Potrdi se zapisnik 10. seje Občinskega sveta.
Svetniki so s 14 glasovi za in enim glasom proti sprejeli
II. DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Osrednja tema – Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora 2004 – II. obravnava
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – II. obravnava
Odlok o statusnih spremembah Javnega zavoda Gorenjske lekarne – I. obravnava
Predlog cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
Pravilnik o finančnih intervencijah v kmetijstvu
Zastopanje projekta »Slovenski planinski muzej« v Infrasport d.o.o.
Informacija in razprava o Planici
Okvirni razpored sej OS 2004
Poročilo župana o delu med 10. in 11. sejo
Informacije, vprašanja in pobude

Ad 1. Predlog Odloka o proračunu Občine za leto 2004 v II. obravnavi so svetniki
prejeli s sklicem. Predlog so obravnavali odbori OS in na koncu je vse pripombe
obravnaval in usklajeval Odbor za finance. V roku sta bila pravilno vložena dva
amandmaja. Amandma Gomboc – Židan je bil vložen prepozno in se zato ni
obravnaval. Dodatno obrazložitev je najprej podal župan.
Amandma župana: V obrazložitvi postavke 045.1. vzdrževalna dela na občinskih
cestah se prva alinea zmanjša za 1 mio sit in se doda nova alinea: - izdelava pregleda
stanja hudourniških strug v Občini 1 mio sit. Dodatno obrazložitev je podal župan.
Pripomb ni bilo, svetniki pa so soglasno (14) sprejeli
SKLEP 11/2: Sprejme se amandma župana k Odloku o proračunu Občine 2004.
Drugi amandma so vložili svetniki: Krivc, Tavčar, Miklič in Makše. Zmanjša se
postavka 062.2. za 2 mio sit, postavka 045.4. za 1 mio sit, poveča pa se postavka 062.1.
za 3 mio sit. Amandma je obrazložil svetnik Krivc. V razpravi sta sodelovala svetnika:
Zupančič (poiščejo naj se možnosti financiranja sprememb prostorskih aktov) in
Kosmač (se ne strinja z zmanjševanjem postavk komunalnih del). Po razpravi so
svetniki z 10 glasovi za in 3 glasovi proti sprejeli
SKLEP 11/3: Sprejme se amandma svetnika Krivca s sopodpisniki k Odloku o
proračunu Občine 2004.
V razpravi o proračunu kot celoti so sodelovali svetniki: Mlinar (predlog Odbora za
kulturo je le delno upoštevan), Židan (s svetnico Gombocevo sta na župana naslovila
amandma na sam dan seje, kar pa po prvem odstavku 84. člena Poslovnika OS ni
možno; glede na to, da je za sofinanciranje izgradnje Poligona Podkoren v letu 2004 že
prepozno, naj se to upošteva pri pripravi proračuna 2005; koliko se bo lahko s
predvidenim denarjem za občinsko stavbo naredilo), Kordič (v proračunu ni sredstev
za odkup zemljišč, ki bodo potrebna glede na dolgoročni razvoj; stroški delovanja OS
so slabo razčlenjeni; urejanje parkirišč), Gomboceva (v gradivu ni zapisnikov
Odborov), Miklič (predstavil sklepe Odbora za turizem), Zupančič (zapisniki OS naj se
posredujejo le v gradivu in jih predhodno ni potrebno pošiljati, v gradivu pa naj bodo
tudi zapisniki Odborov).
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Po razpravi so svetniki z 11 glasovi za in dvema glasovoma proti sprejeli
SKLEP 11/4: Sprejme se Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2004 s
sprejetima amandmajema.
Ad 2. Gradivo za II. obravnavo Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podala Vlasta
Skumavc Rabič. V razpravi so sodelovali: predsednik Odbora za kulturo svetnik
Mlinar (predstavil sklep Odbora; seznanil svetnike glede dela Strokovnega sveta
Muzeja), svetnik Eržen (Odlok ima finančne posledice; Muzej ne skrbi za nadaljni
razvoj Triglavske muzejske zbirke), svetnik Zupančič (potrebno bo določiti limit
financiranja; v Občini se je potrebno dogovoriti, koliko in katere muzeje potrebujemo)
in svetnik Židan (povezave LTO-ja in Muzeja).
Po razpravi so svetniki soglasno (16) sprejeli
SKLEP 11/5: Sprejme se Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gornjesavski muzej
Jesenice.
Ad 3. Gradivo za I. obravnavo Odloka o statusnih spremembah Javnega zavoda
Gorenjske lekarne so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je najprej podal
župan, dopolnila ga je Vlasta Skumavc Rabič. V razpravi je sodeloval svetnik
Zupančič (lekarna je trgovinska dejavnost). Gradivo bo obravnaval še pristojni odbor.
Po razpravi so svetniki soglasno (16) sprejeli
SKLEP 11/6: Sprejme se Odlok o statusnih spremembah Javnega zavoda
Gorenjske lekarne v prvi obravnavi in se ga posreduje v 30 dnevno obravnavo.
S 15 glasovi za in brez glasu proti so svetniki sprejeli
SKLEP 11/7: Dogovor o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v
zvezi z delitvijo premoženja Javnega zavoda Gorenjske lekarne se prouči in
pripravi morebitne pripombe. Dogovor se bo obravnaval na seji, na kateri se bo
obravnaval Odlok o statusnih spremembah Javnega zavoda Gorenjske lekarne.
Ad 4. Gradivo za obravnavo Predloga cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev sta podala župan in Vlasta Skumavc
Rabič. V razpravi so sodelovali svetniki: Miklič (cene bi moral obravnavati pristojen
odbor), Zupančič (zakaj so cene različne glede na lokacijo; za starše naj bodo cene
enake; zakaj so programi v vrtcih različni), Kordič (ni analize o dolgoročnem obisku
vrtcov; ni analize o finančnih zmožnostih staršev), Gomboceva (kdo določa programe
v vrtcih). V razpravo se je vključil najprej ravnatelj OŠ Mojstrana. Število otrok v
vrtcu se zmanjšuje in s tem se dviguje cena. Normativi so spremenjeni. Dopolnil ga je
ravnatelj OŠ Kranjska Gora.
Po razpravi so svetniki soglasno (16) sprejeli
SKLEP 11/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Sklep o določitvi cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
Prav tako soglasno (16) so sprejeli tudi
SKLEP 11/9: Strokovna služba Občine pripravi predlog izračuna enotne
subvencionirane cene v vrtcih v Občini Kranjska Gora.
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Ad 5. Gradivo za obravnavo Pravilnika o finančnih intervencijah v kmetijstvu so
svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podal Rajko Puš. Pravilnik je bil
pripravljen v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo in Odborom za kmetijstvo. V
razpravi so sodelovali: predsednik Odbora za kmetijstvo svetnik Kosmač (Odbor se s
pravilnikom strinja), Zupančič (kontrola porabe subvencij) in Židan (kontrola ekološke
pridelave). Obrazložitev ekološke pridelave je podala svetovalka Tilka Klinar.
Svetniki so soglasno (16) sprejeli
SKLEP 11/10: Sprejme se Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Kranjska Gora
Ad 6. Gradivo za obravnavo zastopanja projekta »Slovenski planinski muzej« v
Infrasportu d.o.o. so svetniki prejeli s sklicem. Po kratki županovi obrazložitvi so
svetniki brez razprave soglasno (16) sprejeli
SKLEP 11/11: Občina Kranjska Gora bo z ozirom na to, da je kot
soustanoviteljica že vključena v »Infrasport d.o.o.«, v navedeni družbi zastopala
tudi projekt »Slovenski planinski muzej in info center TNP v Mojstrani«.
Ad 7. Glede na več pobud svetnikov, da se kot posebna točka obravnava Planica, so
svetniki s sklicem prejeli različna gradiva. Dodatno obrazložitev je najprej podal
župan. Župan je predlagal, da svetniki z glasovanjem omogočijo besedo tudi
predsedniku ŠD Planica Janezu Gorišku. Svetniki so s 14 glasovi za in brez glasu proti
sprejeli
SKLEP 11/12: Predsedniku ŠD Planica Janezu Gorišku se da beseda.
Obrazložitev je nadaljeval Janez Gorišek. Predstavil je med drugim nesoglasja med
Smučarsko zvezo in ŠD Planica. V razpravi so nato sodelovali svetniki: Zupančič (na
tak način ne bo šlo več; Javni zavod Planica je izključen iz dogajanj; doslej ni bilo
poročil o Planici; v Planici je potrebna močna osebnost, katere besede se bodo
upoštevale; pripraviti je potrebno načrt vzdrževanja objektov, ki propadajo; Planica
mora živeti celo leto), Eržen (Slovenci ne čutimo nacionalnega interesa; imenovati
projektno skupino, ki bi urejevala osnovne zadeve; Planica ima pozitivni imič o
organiziranju prireditev in negativni imič o vzdrževanju objektov), Kosmač (negativen
odnos Smučarske zveze do Planice; javno obsoditi Smučarsko zvezo za njen odnos),
Kordič (zahvala župana za držo ob aferi Planica; za ta del Gorenjske ni nobene državne
pomoči; razprave se morajo glede na aktualnost nadaljevati na naslednjih sejah),
Gomboceva (svet pozna Kranjsko Goro in Slovenijo tudi po Planici; stališča OS
posredovati tudi na ustrezne državne organe), Tavčar (razprava kaže na to, da je v
Planici sedaj vse v redu, a dejansko ni tako; problemi se glede objektov in urejenosti
vlečejo 20 let), Robič (potrebna bi bila profesionalizacija delovanja v Planici; medijsko
vrniti udarec), Židan (reagirati na provokacije; Smučarska zveza dejansko živi od treh
prireditev; potrebujemo osebo za odnose z javnostmi), Košir (investitor v Planici bo
moral imeti tudi vpliv na delovanje), Benedik (podobne probleme je imel v preteklosti
tudi Pokal Vitranc, po odstopu dela financ Smučarski zvezi so se odnosi uredili),
Makše (Planice nam ne more nihče vzeti, od nas je odvisen njen razvoj), Mlinar
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(situacijo pozna iz medijev; delovati moramo enotno; izogibati se moramo
improvizacije), Miklič (dejansko stanje v Planici daje moč Smučarski zvezi) in Dolhar
(zahvala županu za vztrajanje na pozicijah, ki so bile dogovorjene; Smučarska zveza
avtomatsko dobi 20% od prireditve, zahtevajo pa še več; možnost je ustanovitev
skupine za pomoč županu).
Po dolgi razpravi so svetniki soglasno (16) sprejeli
SKLEP 11/13: Občinski svet se je seznanil s problematiko Planice in nalaga
županu, da na podlagi razprave in usmeritev Občinskega sveta imenuje delovno
skupino, ki pripravi predlog celovite rešitve športnega centra Planice.
Ad 8. Okvirni razpored sej Občinskega sveta 2004 so svetniki prejeli s sklicem.
Svetniki so razpored brez razprave vzeli na znanje.
Ad 9. Župan je predlagal, da bi poročilo o delu med 10. in 11. sejo posredoval
svetnikom v gradivu naslednje seje. Svetniki so se s tem strinjali.
Ad 10. V gradivu so svetniki prejeli odgovore na svoja vprašanja in pobude:
- odgovor v zvezi črnih gradenj;
- odgovor na pisne pobude in vprašanja – vpogled v koncesijsko pogodbo;
- odgovor svetniku Mlinarju v glede posredovanja gradiva preko interneta;
- odgovor na vprašanja svetnikov Zupančiča in Kordiča
- nasutje gramoza in začasna ureditev ceste v Srednji Vrh,
- merjenje emisij kurilnih naprav.
Svetnica Gomboceva je posredovala pisna vprašanja, na katera bodo posredovani
odgovori na eni naslednjih sej.
Svetnik Zupančič ni zadovoljen z odgovorom o črnih gradnjah. Bo sam pripravil
seznam njemu poznanih črnih gradenj v Občini.
Svetnik Židan je vprašal ali je predvidena obnova Skavarjevega korita. Župan je v
odgovor povedal, da se zaenkrat to ne predvideva.
Svetnik Mlinar je na prejšnji seji predlagal, da bi tudi svetniki Krajevnih skupnosti
dobivali gradiva za Občinski svet, možno tudi po elektronski pošti in ne, da bi bila
gradiva na internetu. Glede na 4 KS v Občini bi s tem stroški kar precej narasli. Glede
variante pošiljanja gradiv po elektonski pošti pa so bili svetniki mnenja, da bi ta
gradiva preveč obremenila računalnike, pa tudi nekateri te možnosti nimajo. Prav tako
stroški ne bi bili zanemarljivi, saj bi bilo potrebno nabaviti nov močnejši skener in za
pripravo gradiv bi bilo potrebno precej več časa.
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.
Po tonskem posnetku zapisal:

Župan:
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Jaša Jelinčič
Zapisnik 11. seje

Jure Žerjav, prof.

