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Z A P I S N I K
12. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 19.1.2004 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 (prišel ob 17.50), Slavko
Miklič, Branko Dolhar (odšel ob 18.00), Bojan Kordič, Miro Eržen (prišel ob 17.05),
Klavdija Gomboc, Žiga Židan, Janez Mlinar, Gregor Benedik in Branislava Vovk.
ODSOTNOST OPRAVIČILA: Črtomir Kosmač in Franc Makše.
OSTALI PRISOTNI VABLJENI: Občina – Rajko Puš, Egidija Košir Mrovlje, Vida
Černe, Vlasta Skumavc Rabič in Jaša Jelinčič, Športni center Pohorje – Drago Rataj,
Srečko Vilar, RTC Žičnice – Anton Šteblaj, OK Pokal Vitranc – Srečo Medven,
opravičil se je g. Dominkuš z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
PRISOTNI NOVINARJI: Mirko Rabič, Blaž Račič in Darinka Sedej ter snemalec
ATM TV.
Seja se je snemala (tč.5,1,7,2,3,4,6,8,).
Svetniki so naknadno po pošti prejeli gradivo za predlagano 3. točko Odlaganje
odpadkov na odlagališče Mala Mežakla.
Pred sejo pa so prejeli še: gradivo za predlagano dodatno točko Spremembe in
dopolnitve pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih
mer v Občini, Sklepe KS Kranjska Gora in KS Rute, Zapisnik 1. korespondenčne seje
Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo ter dve pobudi svetnika Zupančiča.
Svetniki so najprej obravnavali
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 11. seje
Ad 1. Svetniki so zapisnik 11. seje prejeli s sklicem.
Brez razprave so soglasno (12) sprejeli
SKLEP 12/1: Potrdi se zapisnik 11. seje Občinskega sveta.
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Nato je župan predlagal novo točko k predlaganemu dnevnemu redu in sicer
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi
subvencioniranja obrestnih mer v Občini. Svetniki so soglasno (12) sprejeli
SKLEP 12/2: Na dnevni red se uvrsti dodatna točka Spremembe in dopolnitve
Pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencionirane obrestne mere v
Občini.
Svetnika Kordiča je zanimalo zakaj ni na dnevnem redu Planica, kot je v razpravi na
11. seji predlagal. Sklep o tem pa ni bil sprejet. Prav tako ga zanima, ali je župan
imenoval komisijo oz. delovno skupino za pripravo predloga celovite rešitve športnega
centra Planica.
Župan je v odgovor povedal, da sklep o tem, da se Planica obravnava na vsaki seji OS,
ni bil sprejet in so potrebe delovanja OS tudi na drugih področjih. Delovno skupino pa
bo imenoval iz strokovnjakov, ki bodo lahko na podlagi dejstev pripravili celovit
predlog reševanja problemov v Planici.
Svetniki so nato soglasno (13) sprejeli
II.

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Razvojni program podeželja – I. obravnava
Problematika doma za ostarele občane v Občini Kranjska Gora
Odlaganje odpadkov na odlagališče Mala Mežakla iz drugih občin
Program dela LTO 2004 in sprememba sistemizacije
Problematika pokala Vitranc in žičniške infrastrukture
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi
subvencioniranja obrestnih mer v Občini – skrajšan postopek
7. Poročilo župana o delu med 11. in 12. sejo
8. Informacije, vprašanja in pobude

Ad 1. Gradivo za I. obravnavo Razvojnega programa podeželja so svetniki prejeli s
sklicem. Dodatno obrazložitev je zaradi odsotnosti delavke RAGOR-ja podal Rajko
Puš. Razvojni program je pripravljen po navodilih Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in je pogoj za kandidiranje na skladih EU.
V razpravi so nato sodelovali svetniki: Krivc (opravljena bo še razprava na pristojnemu
odboru; zagotoviti kompatibilnost z občinskim razvojnim programom), Zupančič
(razočaran nad nedoločnostjo programa, ki tudi ni usklajen z občinskim programom;
državni program je šele v razpravi; ni še določenih regij; ni predvidenih finančnih
posledic; ali bo za vsako panogo svoj program; njegova razprava je tudi pisna priloga
originalnega gradiva za 12. sejo), Eržen (Kranjska Gora nima projekta, ki bi imel
možnosti uspeha na razpisih skladov), Židan (kaj bo Občina naredila, da bo kdo od
občanov kandidiral na sredstva), Miklič (program je preveč posplošen in ni konkretnih
projektov) in Benedik (kakšna je cena priprave programa).
Po razpravi so svetniki soglasno (13) sprejeli

3
SKLEP 12/3: Sprejme se razvojni program podeželja – RPP v I. obravnavi in se
ga posreduje v 10 dnevno obravnavo.
Ad 2. Gradivo za obravnavo problematike doma za ostarele občane v Občini Kranjska
Gora so svetniki prejeli s sklicem. Pred sejo so prejeli še sklep KS Rute in zapisnik
Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo. Dodatno obrazložitev je ob
opravičeni odsotnosti g. Dominkuša z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
podala Vlasta Skumavc Rabič. Dopolnil jo je svetnik Zupančič, ki je predlagal
obravnavo te točke na seji OS (naši občani so tudi v raznih domovih daleč od doma; v
novem domu organizirati tudi zunanje dejavnosti; možnost je graditev dodatne enotedepandanse že zgrajenemu domu; Občina mora zagotoviti primerno lokacijo, nato
začeti širšo akcijo; predlaga Komisijo, ki bi delovala na tem področju; njegova
razprava je tudi pri originalnem gradivu za 12. sejo OS). Župan je predstavil aktivnosti,
ki jih je Občina že izvedla v tej smeri. V razpravi so nato sodelovali svetniki: Kordič
(neprimerna porazdelitev kapacitet na Gorenjskem; socialna slika občanov je zelo
slaba), Mlinar (institucionalno varstvo je stvar države; za gradnjo obstajajo 3 variante;
potrebno je ugotoviti opredelitev Občine do posameznih variant), Miklič (osnova bi
bila opremljena lokacija; potrebne so analize finančne sposobnosti prebivalstva za
vključevanje v dom ali v obdomske dejavnosti), Robič (mogoče bi bilo za začetek, za
ugotavljanje utripa prebivalstva, potrebno organizirali le dnevni center), Tavčar
(pristojni odbor bi lahko spremljal te zadeve) in Eržen (Občina naj pripravi lokacijo;
podatki o stopnji zasedenosti so le navidezni).
Po razpravi so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 12/4: Ustanovi se Komisija za aktivnosti pri gradnji doma za ostarele v
sestavi: Janez Mlinar, Jože Zupančič, Jože Krivc in Robert Robič. Konstituantno
sejo skliče župan, na tej seji pa se izvolita predsednik in namestnik predsednika.
Ad 3. Gradivo za obravnavo problematike odlaganja odpadkov na odlagališče Mala
Mežakla iz drugih občin so svetniki prejeli dodatno po pošti. Dodatno obrazložitev je
podal župan. V razpravi so sodelovali svetniki: Zupančič (dovoljenje leta 1996 za
odvoz odpadkov na Malo Mežaklo občinam Radovljica, Bled in Bohinj je bilo začasno,
za dobo 6 mesecev, največ za dobo enega leta; občina Radovljica mora plačati zaostale
obveznosti, podaljšanje pogodbe pa vezati tudi na ureditev lokacijskih zadev za
avtocesto mimo Radovljice; razprava je pri originalnem gradivu za 12. sejo OS),
Kordič (enaki pogovori so bili pred enim letom; vsem trem občinam je potrebno jasno
povedati, da pogodb ne bomo podaljševali v nedogled), Košir (spoštovati je treba
osnovno pogodbo), Eržen (sklepe je potrebno uskladiti z večinskim lastnikom Občino
Jesenice; če hočejo zunanje občine zgraditi svoje odlagališče, morajo za to vlagati tudi
svojo takso), Mlinar (ali so Jeseničani že razpravljali o tem), Tavčar (zunanjim
občinam je potrebno dati realni rok, kdaj jim bomo dokončno prepovedali dovoz
odpadkov na Malo Mežaklo; po predlogu v gradivu se cena odlaganja, cena + taksa,
dejansko zniža) in Miklič (neplačane obveznosti je potrebno izterjati).
Po dolgi razpravi so svetniki soglasno (13) sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP 12/5: Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša s sprejemom dodatkov
za podaljšanje Pogodb o odlaganju komunalnih in podobnih odpadkov iz
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industrije, obrti in storitvenih dejavnosti na odlagališče Mala Mežakla za občini
Bled in Bohinj do 31.1.2005, občini Radovljica pa do 30.4.2004.
SKLEP 12/6: Cena za tono na odlagališču Mala Mežakla odloženih odpadkov iz
občin Radovljica, Bled in Bohinj je 160 EUR v tolarski protivrednosti na dan
plačila, obračunano po srednjem tečaju Banke Slovenija. Količina odpadkov je:
Občina Bled 3600 ton, Občina Bohinj 1900 ton in Občina Radovljica 1675 ton.
SKLEP 12/7: Občini Radovljica se pogodba podaljša do 31.1.2005 v kolikor do
30.4.2004 poravna obveznosti iz 19. člena Pogodbe.
SKLEP 12/8: Za podpis ustreznih aneksov s preostalima občinama solastnicama
se do podpisa dokončne pogodbe pooblasti župana Občine Kranjska Gora Jureta
Žerjava, prof.
Ad 4. Program dela LTO za leto 2004 in predlog za spremembo sistemizacije so
svetniki prejeli s sklicem. Gradivo sta obravnavala že Svet zavoda in Strokovni svet in
podajata pozitivno mnenje. Dodatno obrazložitev je podal župan, dopolnila ga je
Egidija Košir Mrovlje.
Brez razprave so svetniki z 12 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 12/9: Občinski svet daje soglasje k Programu dela LTO – Zavoda za
turizem občine Kranjska Gora za leto 2004.
Prav tako z 12 glasovi za in brez glasu proti so sprejeli
SKLEP 12/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje k predlogu
Sveta zavoda za spremembo sistemiziranega delovnega mesta Svetovalca za tržno
komuniciranje, katerega naziv se spremeni v Strokovni sodelavec za tržno
komuniciranje.
Po zaključku točke je svetnik Eržen spomnil na razpravo na eni predhodnih sej, da se
bo LTO-ju namenila posebna točka dnevnega reda, kjer se bo dorekla vloga le-tega .
Prav tako predlaga, da bi zaradi narave dela LTO pripravljal program dela ne za tekoče
leto, ampak za obe sezoni. Župan je v odgovor pojasnil, da je bil šele 15. januarja
objavljen Zakon o pospeševanju turizma in se bo v bližnji prihodnosti lahko opravila
razprava z novimi izhodišči. Predlog o spremenjenem obdobju, ki bi ga plan dela
zajemal, pa se mu zdi primeren
Ad 5. Župan je v uvodu obrazložil, da je skupina svetnikov zadnji dan pred oddajo
gradiva za 12. sejo OS na podlagi razprave na 11. seji predlagala, da se obravnava tudi
problematika Pokala Vitranc in žičniške infrastrukture, zato ni bilo možno pripraviti
pisnega gradiva v zvezi s to točko. Za obravnavo te problematike smo povabili na sejo
predstavnika večinskih lastnikov RTC-ja Športni center Pohorje in predstavnika OK
Pokal Vitranc.
Svoje poglede na problematiko je najprej predstavil direktor ŠC Pohorje Drago Rataj.
ŠC Pohorje ima sedaj v lasti že 55 žičnic - v Mariboru, Kopah in v Kranjski Gori.
Sodelovanje med obema svetovnima pokaloma (Zlata lisica in Vitranc) mora prinesti
dobre rezultate. Osnovna naloga je v letu 2004 izgradnja žičnice na poligonu Podkoren,
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kar je zagotovilo za nadaljevanje tekem za Svetovni pokal na Vitrancu. Žičnica bo tudi
povezovala smučišča v Veliki dolini s smučišči v Kranjski Gori
. Finančna konstrukcija je v grobem izdelana, problemi pa nastajajo ob predvideni
nabavi rabljene vklopljive štirisedežnice v Italiji, ki verjetno v letošnjem letu ne bo na
voljo. Nabava nove naprave pa je občutno dražja. Banke bodo glede na predhodne
razgovore sodelovale, ob varianti nabave nove žičnice pa pričakujejo tudi dolgoročno
sodelovanje Občine s cca 100 milijoni SIT. V drugi fazi bodo zgradili sedežnico na
Vitranc, ki bi skupaj s kolesarskim toboganom popestrila poletno sezono v Kranjski
Gori. Konkretne učinke pričakuje šele v naslednjem letu.
V nadaljevanju ga je dopolnil generalni sekretar OK Pokala Vitranc Srečo Medven, ki
je poudaril, da je v primeru, če do prihodnje smučarske sezone ne bo nove naprave na
Poligonu, letošnja tekma za svetovni pokal zadnja v Kranjski Gori. Poudaril je
promocijski učinek tekme za svetovni pokal, ki je nenadomestljiv. Tudi direktni
ekonomski učinek je za Kranjsko Goro zelo velik.
V razpravi so sodelovali svetniki: Zupančič (kam je šel ostanek denarja od tekme;
Medven - draga izdelava snega, ki ga je Žičnica potem tržila vso sezono, zavarovanja
tekmovanj, najem opreme, nastanitve udeležencev, delež Smučarske zveze, pa tudi
direktni vložek v obnovo Poligona), Kordič (odnos držav do žičnic v Evropi; ob TV
prenosih v evropskih medijih prekratki spoti o Sloveniji), Eržen (Občina ima
obveznosti do več projektov; pripraviti prioriteto razvojnih programov), Dolhar (glede
na to, da ima Občina dve tako veliki prireditvi, bi bilo smotrno na nekaterih področjih
delati skupaj; država ne sofinancira velike promocije, ki izhaja iz prireditev), Mlinar
(OK pokal Vitranc bo sofinanciral žičnico, vendar v obdobju treh do štirih let, a le ob
pogoju izvedbe tekmovanja), Židan (povezava s turističnim gospodarstvom glede na
odvisnost od žičnic), Benedik (kako je z gradbenim dovoljenjem in ureditvijo odnosov
z lastniki zemljišč), direktor RTC Šteblaj (do konca februarja naj bi bilo tudi vse to
urejeno) in Robič (vizija odnosov s turističnim gospodarstvom).
Župan je zaključil razpravo z ugotovitvijo, da bo Občinski svet glede na današnjo
razpravo in informacije, ki bodo na voljo do konca februarja, o tem ponovno
razpravljal in sprejemal sklepe predvidoma na marčevski seji.
Ad 6. Gradivo za obravnavo Sprememb in dopolnitev pravilnika o dodeljevanju
kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v Občini so svetniki prejeli pred
sejo. Dodatno obrazložitev je podal Rajko Puš.
Ker gre za formalno spremembo pravilnika so svetniki brez razprave soglasno (13)
sprejeli
SKLEP 12/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Spremembe in
dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja
obrestnih mer v Občini Kranjska Gora.
Ad 7. Kratko poročilo o delu župana med 10. in 11. sejo so svetniki prejeli z gradivom,
za obdobje med 11. in 12. sejo pa bo poročilo posredovano na naslednji seji.

6
Ad 8. V gradivu so svetniki prejeli Poročilo župana o delu med 10. in 11. sejo,
odgovore svetnici Gombocevi in objave sprejetih aktov v UVG.
Svetniki so v gradivu prejeli tudi del dokumentacije, ki jo je za Občinski svet v
septembru 1996 zbrala in uredila Neda Kovačič, takrat zaposlena v občinski upravi.
Svetnik Zupančič je na to temo ponovno posredoval vprašanje oz. dopis, ki so ga
svetniki prejeli pred sejo. V razpravi, v kateri sta poleg župana in strokovnih služb
sodelovala svetnika Miklič in Kordič, je bilo predstavljeno, da so bile tri slike vrnjene
Petrolu, slika Kmečka svatba Maksima Gasparije pa je kot lastnina Petrola na reverz
posojena občini Jesenice in visi v poročni dvorani v Kosovi graščini na Jesenicah.
Občina bo začela postopek za vrnitev slike v Občino Kranjska Gora takoj, ko bodo
prostori občine urejeni tako, da bo zagotovljena varnost slike in ne bo nikakršnih
možnosti fizičnega poškodovanja ali odtujitve. To pa bo v novi stavbi Občine.
Svetnik Zupančič je podal pisno pobudo, da se v Občini izvede enotno in sistemsko
označevanje ulic v krajih, ki imajo ulični sistem.
Svetnik Zupančič je podal tudi pobudo, da se internetne strani Občine razširijo in se
povežejo z internetnimi stranmi LTO-ja.
Svetnik Židan je podal pobudo, da se tudi v samih krajih izvede označitev sprehajalnih
poti. Te označbe se sedaj v večini primerov začenjajo šele na obrobju vasi.
Svetnik Kordič se strinja s pobudami Zupančiča in Židana, sam pa je podal pisni
pobudi in sicer o preverki dela Nadzornega odbora Občine, prosi pa tudi za podatke o
osebnih dohodkih na nekaterih mestih v občinski upravi.
Svetnica Gomboceva je prosila za pojasnilo o nadaljevanju gradnje kolesarske poti,
kar ji je župan tudi odgovoril.
Ob koncu seje je župan seznanil svetnike, da se glavna tema Komunala in komunalna
infrastruktura prenaša s februarske na marčevsko sejo.

Seja je bila zaključena ob 21.55 uri.

Zapisal:
Jaša Jelinčič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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Zapisnik 12. seje

