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Z A P I S N I K
14. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 19.4.2004 ob 17.00 uri v
sejni sobi Občine.

PRISOTN-I(E): župan – Jure Žerjav, podžupan – Bogomir Košir in svetni-ki(ce) – Jože Zupančič,
Emil Tavčar (prišel ob 17.10), Slavko Miklič (odšel ob 19.00), Franc Makše, Branko Dolhar, Bojan
Kordič, Miro Eržen, Klavdija Gomboc, Črtomir Kosmač, Žiga Židan, Janez Mlinar, Gregor Benedik
(odšel ob 19.50) in Branislava Vovk.
ODSOTNOST OPRAVIČILA: Robert Robič in Jože Krivc.
OSTALI PRISOTNI VABLJENI: Občina – Jože Brudar, Rajko Puš, Mojca Prešeren, Egidija
Košir Mrovlje, Vida Černe, Boštjan Pristavec in Jaša Jelinčič, Zavod za gozdove – Janez Mertelj,
JEM – Jasim Mrkalj, RAGOR – Stevo Ščavničar in Gordana Stanišič, URBI – Saša Dalla Valle ter
Nadzorni odbor Občine – Aleksander Kupljenik.
PRISOTNI NOVINARJI: Mirko Rabič, Romana Erjavec, Sladžan Umjenovič in Darinka Sedej ter
snemalec ATM TV.
Seja se je snemala (tč.1,2,3,4,5,6,7,8,9).
Svetniki so naknadno po pošti prejeli gradivo in predlog za razširitev dnevnega reda s točko:
Predlog sklepa o merilih za določanje plač direktorjev javnih podjetij, k predlagani 1. točki Poročilo
o izvajanju nalog na področju dopolnilnih dejavnosti v Občini Kranjska Gora in razvoj dopolnilnih
dejavnosti, Odgovor JEM-a Jesenice na vprašanje svetnika in predsednika Odbora za kmetijstvo in
gozdarstvo, ter Pobudo za ureditev problematike planinskih grobov na dovškem pokopališču. Pred
sejo so prejeli še Zapisnik 5. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ter Poročila agrarnih
skupnosti Kranjska Gora in Rateče Planica. V teku seje pa so prejeli še Mnenje odvetniške pisarne
Aleš Pavlin glede nadzora v LTO-ju.
Svetniki so najprej obravnavali
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 13. seje
Ad 1. Svetniki so zapisnik 13. seje prejeli v roku po pošti in nato s sklicem.
Brez razprave so soglasno (13) sprejeli
SKLEP 14/1: Potrdi se zapisnik 13. seje Občinskega sveta.
Župan je predlagal dnevni red, ki je bil svetnikom posredovan z naknadnim gradivom.
Svetnik Kordič je predlagal, da se glede na njihovo vprašanje, na katerega niso prejeli zadovoljivega
odgovora, novo predlagana točka Predlog sklepa o merilih za določanje plač direktorjev javnih
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podjetij, premakne na naslednjo sejo. Svetnik Eržen je predlagal, da se pri obravnavi
Poročila o nadzoru v LTO-ju obravnava tudi pravno mnenje odvetniške pisarne Aleš Pavlin.
Po razpravi so svetniki s sedmimi glasovi za in brez glasu proti (prisotno 14 svetnikov)
sprejeli
SKLEP 14/2: S predlaganega dnevnega reda se umakne točka Predlog sklepa o merilih
za določanje plač direktorjev javnih podjetij in se prestavi na naslednjo sejo.
Z 11 glasovi za in brez glasu proti so svetniki sprejeli
SKLEP 14/3: Svetnikom se posreduje pravno mnenje odvetniške pisarne Aleš Pavlin o
Poročilu nadzora v LTO-ju.
Svetniki so nato soglasno (14) sprejeli
II.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

DNEVNI RED:
Osrednja tema – kmetijstvo in gozdarstvo
Razvojni program – I. obravnava
Razvojni program podeželja – II. obravnava
Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu Občine Kranjska Gora za leto 2003
– skrajšan postopek
Poročilo Nadzornega odbora:
- o ugotovitvah v naložbo RTC Žičnice
- o nadzoru v LTO – Zavodu za turizem Občine Kranjska Gora
- o nadzoru v JP Komunala Kranjska Gora
Poročilo o delu RAGOR-ja za leto 2003 s finančnim poročilom
Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja: Kranjska Gora – sotočje Save in
Pišnice KG – R7/1 del, KG – R7/2 in KG – R7/3 – I. obravnava
Poročilo župana o delu med 13. in 14. sejo
Informacije, vprašanja in pobude

Ad 1. Gradivo za osrednjo temo kmetijstvo in gozdarstvo so svetniki prejeli s sklicem in
naknadno po pošti. Dodatno obrazložitev je najprej podal Rajko Puš. Delo in probleme
Zavoda za gozdove je dodatno predstavil Janez Mertelj. V imenu Odbora za kmetijstvo in
gozdarstvo je njegovo delo predstavil svetnik Kosmač. Direktor JEM-a Jasim Mrkalj je
predstavil delo JEM-a. Delo Razvojne zadruge Dovje je predstavila njena predsednica Cirila
Kosmač Rabič.
V razpravi so nato sodelovali svetniki: Eržen (paša prepovedana v gozdovih – zaraščanje,
problemi na gozdnih cestah, Razvojna zadruga Dovje je za KS Dovje Mojstrana potrebna),
Kosmač (v Klavnici prednost živina od drugod – to je bila usluga večinskemu lastniku JEMa, končni izdelki JEM-a niso dražji), Zupančič (certifikati kmetov so bili vloženi v Kmečko
družbo, ki pa je sedaj svoj delež v JEM-u prodala, kmetje nimajo izdelanih projektov za
kandidiranje na razpisih, svetovalne službe niso odigrale svoje vloge pri pripravah
dokumentacije, problematika s pasjimi iztrebki, problem onesnaževanja občinskih poti s
strani kmetov z gnojnico, stare poti ob bivši železnici so zaraščene), Miklič (v poročilih ni
dovolj obdelana problematika hudournikov, katere pa bi morala dejansko urejati država),
Kordič (še vedno velja predpis, da se psi vodijo na vrvici, problemi so predvsem ob
vikendih, v Martuljku je bila dana pobuda o spremembi meje TNP-ja glede na Odločbo iz
leta 1949 o zavarovanju gorske skupine Martulk), Makše (pohvala poročilom, delo in plani
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Razvojne zadruge Dovje) in Židan (naloga Občine je povezava turističnih subjektov, pomoč
in svetovanje).
Svetniki so po razpravi soglasno (14) sprejeli
SKLEP 14/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s stanjem kmetijstva
in gozdarstva v Občini Kranjska Gora.
Ad 2. Gradivo za I. obravnavo Razvojnega programa so svetniki prejeli že z gradivom za
13. sejo. Dodatno obrazložitev je podal podžupan Košir.
V razpravi so sodelovali svetniki: Zupančič (razvojni program se vsakoletno usklajuje),
Eržen (vsakoletna priprava prioritete projektov po stopnji izvedljivosti) in Dolhar
(uskladitev priprav z mednarodnimi kriteriji).
Po razpravi so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 14/5: Predlog Razvojnega programa Občine Kranjska Gora 2004 – 2010 se
sprejme v I. obravnavi in se ga posreduje v 30 dnevno obravnavo.
Ad 3. Gradivo za obravnavo Razvojnega programa podeželja v II. obravnavi so svetniki
prejeli s sklicem. Program je bil v I. obravnavi sprejet na 3. seji OS dne 24.2.2003. Pripombe
se bile v večini upoštevane in usklajene med občinami Zgornje Gorenjske. Sedanji predlog
se zelo razlikuje od I. obravnave. Dodatno obrazložitev je podala Gordana Stanišič iz
RAGOR-ja.
V razpravi so sodelovali svetniki: Zupančič (vse pripombe niso bile upoštevane, lahko pa se
upoštevajo pri vsakoletnem usklajevanju programa, program potreben za kandidiranje na
razne pomoči, za letošnje leto so sredstva SAPARD programa izčrpana), Dolhar (program
Planice ni samo občinski, je širšega pomena) in Židan (zakaj je industrija v programu pred
turizmom).
Po razpravi so svetniki z 12 glasovi za in enim glasom proti sprejeli
SKLEP 14/6: Sprejme se Razvojni program podeželja v predloženem besedilu.
Predstavnika Občine Kranjska Gora v programskem odboru, ki bo skrbel za nadaljnje
oblikovanje programa in kasnejši nadzor nad izvajanjem bo predlagala Komisija za MVVI
na naslednji seji. Svetnik Kordič je v ta Odbor že predlagal Cirilo Kosmač Rabič.
Ad 4. Predlog Odloka o zaključnem računu Občine za leto 2003 so svetniki za obravnavo po
skrajšanem postopku prejeli s sklicem. Nadzorni odbor Občine je zaključni račun
obravnaval in predlaga Občinskemu svetu, da ga obravnava. Dodatno obrazložitev je podala
Mojca Prešeren.
V razpravi so sodelovali svetniki: Kordič (o proračunu naj se izreče tudi predsednik
Nadzornega odbora), Kupljenik (poročilo NO je v prilogi, odgovarjal pa bo na vprašanja),
Zupančič (ostanek po zaključnem računu, prenos nalog v letošnje leto) in Eržen (Nadzorni
odbor v podrobnosti pregledal le posamezne postavke).
Po razpravi so svetniki z 11 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 14/7: Sprejme se Odlok o zaključnem računu Občine Kranjska Gora za leto
2003.
Ad 5. Poročila Nadzornega odbora so svetniki prejeli s sklicem. Gradivo je obrazložil in
odgovarjal na vprašanja predsednik NO Aleksander Kupljenik. V razpravi so sodelovali
svetniki: Kordič (pogreša poročilo o nadzoru v Občini Kranjska Gora), Zupančič (kje je
poročilo o materialnem in lastniškem stanju), Kupljenik (NO dela po Statutu Občine in po
naročilu Občinskega sveta in župana, glede na svoj plan pa bo nadaljeval z nadzorom).
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Svetnik Kordič je nato predsedniku NO posredoval pisno zahtevo o reševanju njegovega
vprašanja, ki ga je že posredoval na župana glede plač funkcionarjev in vodilnih v občinski
upravi ter javnih zavodih. S pisnim odgovorom, ki naj bi bil zavajajoč, namreč ni bil
zadovoljen. Predsednik NO je povedal, da bo odgovor pripravljen v okviru zakona.
Svetnik Mlinar je sprožil vprašanje nadzora nad podjetji oz. zavodi, kjer je Občina delni
lastnik ali soustanovitelj. Nadzorni odbor je pooblaščen, da opravlja nadzor nad sredstvi, ki
so bila uporabnikom nakazana iz občinskega proračuna.
Nadzor nad naložbo Občine v RTC Žičnice:
Svetnik Kordič (zakaj na skupščini RTC-ja ni bilo nikogar iz Občine), župan (bo pripravil
odgovor), Eržen (očitek Nadzornega odbora, da so bila sredstva v RTC neracionalno
vložena, donosnost je bila v promociji preko Pokala Vitranc in ohranitvi zaposlitve
določenega števila domačinov), Tavčar (Nadzorni odbor je nekakšno računsko sodišče),
Mlinar (vedno upoštevati enaka merila), Košir (pogodbe o vlaganju v RTC Žičnice svetniki
niso videli), Zupančič (priporočilo Nadzornega odbora se upošteva pri obnašanju
Občinskega sveta v prihodnje), Kosmač (dejansko je bila to pomoč Žičnicam in verjetno v
tistem času edino pravilna), Zupančič (plače na RTC Žičnice po informacijah zelo raznolike)
in Gomboc (7. skupščina delničarjev RTC je bila 1.10.2003).
Po razpravi so svetniki z 11 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 14/8: Občinski svet se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora o naložbi v
RTC Žičnice Kranjska Gora.
Nadzor v LTO – Zavodu za turizem Občine Kranjska Gora:
Svetnik Eržen kot predstavnik Občine v Svetu zavoda LTO (LTO je bil od vsega začetka
nek tujek, v.d.direktorja je bil vedno imenovan v smislu najboljšega delovanja LTO-ja, mala
naročila so se obravnavala v kontekstu upoštevanja reševanja širših problemov, v kolikor bo
zadeva posredovana Računskemu sodišču, naj bo kriterij za vsa poročila enak), Zupančič
(LTO je bil že od vsega začetka pastorek turizma, za to delo v LTO-ju bi človek z levice
dobil pohvalo, ker pa je z desnice, je ta zadeva taka, kakršna je), Kosmač (vsa poročila o
delu LTO-ja je tekoče obravnaval Občinski svet in delo pohvalil), Gomboceva (pisno je
pripravila svoje videnje poročila in ga izročila nekaterim svetnikom in predsedniku
Nadzornega odbora, ali pomeni to ukinitev LTO-ja ali samo diskreditacija Klavdije
Gomboc) in Kordič (zahvala Klavdiji Gomboc za njeno dolgoletno zelo dobro vodenje
LTO-ja, zadeva je politična, vsa poročila je predsednik napisal sam, Nadzorni odbor jih je
obravnaval naknadno).
Po razpravi so svetniki z 11 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 14/9: Občinski svet se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora o nadzoru v
LTO – Zavodu za turizem Občine Kranjska Gora.
Nadzor v JP Komunala Kranjska Gora:
Svetnik Kosmač (dodatki, ki so nižji od panožne pogodbe, so usklajeni s sosednjimi
komunalami), Kupljenik (višine dodatkov iz panožne pogodbe so obvezne).
Po razpravi so svetniki z 11 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 14/10: Občinski svet se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora o nadzoru v
JP Komunala.
Ad 6. Gradivo za obravnavo poročila o delu RAGOR-ja so svetniki prejeli s sklicem.
Dodatno obrazložitev je podal Stevo Ščavničar. V razpravi sta sodelovala svetnika:
Gomboceva (država namenja za gorenjske projekte določeno vsoto, vendar je v primerljivih
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regijah tega denarja tudi do 10 krat več) in Zupančič (kranjska razvojna agencija BSC si lasti
primat na Gorenjskem).
Po razpravi so svetniki soglasno (9) sprejeli
SKLEP 14/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje k Poročilu o delu
RAGOR-ja za leto 2003 s finančnim poročilom.
Ad 7. Gradivo za I. obravnavo Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja: Kranjska
Gora – sotočje Save in Pišnice KG – R7/1 del, KG –R7/2 in KG – R7/3 so svetniki prejeli s
sklicem. Dodatno obrazložitev je najprej podal Boštjan Pristavec. Nato je Saša Dalla Valle s
pomočjo projektorja predstavil Odlok in glede na novo zakonodajo prostorsko ureditveni
načrt. Odlok zajema prostor ob Savi in Pišnici, kjer naj bi bilo golf igrišče z 9 luknjami.
V razpravi sta nato sodelovala svetnika: Zupančič (gnezdišča ptic na tem področju, koridor
visoke divjadi, na tem predelu sta še modras in gad) in Židan (pot na levem bregu Save,
dostopnost do gozdov, sodelovanje s prebivalci Savskega naselja).
Po predstavitvi in razpravi so svetniki soglasno (12) sprejeli
SKLEP 14/12: Sprejme se Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja: Kranjska
Gora – sotočje Save in Pišnice KG – R7/1 del, KG – R7/2 in KG R7/3 v I. obravnavi in
se ga posreduje v 30 dnevno obravnavo. V času obravnave bo v skladu z zakonom
potekala javna razgrnitev, organizirana pa bo tudi javna obravnava.
Ad 8. Župan je o nekaterih obiskih, srečanjih in razgovorih med 12. in 13. sejo Občinskega
sveta povedal:
- svet za regionalni razvoj v Kranju,
- z lastniki zemljišč in cenilcem razgovori o urejanju prometa v Logu,
- na Ministrstvu za šolstvo in šport razgovori o investicijski dejavnosti v Planici,
- občni zbor PGD Mojstrana,
- v Laškem ogled napravo za sortiranje odpadkov,
- z g. Čopom z Agencije za okolje ogled gradbišča na Jermanu in ogled nekaterih
drugih lokacij,
- ustavitev odvažanja peska v Planici s strani g. Čopa,
- otvoritev razstave ročnih del v Ratečah,
- tiskovna konferenca s predstavitvijo prireditve Veriga ljudi preko Karavank, kjer pa
Občina ni organizator, niti soorganizator,
- posvet z ministrom g. Kopačem po vprašanju takse za obremenjevanje okolja,
- sestanek z gasilci in GRS po vprašanju prireditve na Tromeji,
- otvoritev prenovljene igralnice v Larixu,
- skupščina IPA,
- 2 sestanka Nadzornega odbora Občine,
- na Bledu posvet z ministrico za regionalni razvoj g. Kovačevo,
- koordinacija županov Zgornje Gorenjske,
- s predstavnico TD Rute na podelitvi priznanj Turistične zveze Slovenije pri
predsedniku Drnovšku,
- prevzem hotela Špik s strani Gorenjke,
- okrogla miza Zgornja Gorenjska,
- občni zbor Športnega društva Kranjska Gora.
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Ad 9. Svetniki so v gradivu za 14. sejo prejeli odgovore svetniku Mlinarju v zvezi z zaporo
trga na Gorici in Mesečno poročilo o izvedbi projektov za marec 2004.
Svetnik Eržen je že v času pred sejo posredoval pobudo za ureditev problematike planinskih
grobov na dovškem pokopališču ter postavitev obeležja ponesrečenim planincem v
Triglavskem pogorju. Svetniki so pobudo prejeli z dodatnim gradivom po pošti.
Svetnik Kordič je podal pobudo, da se na naslednji seji, kjer je osrednja tema turizem,
obravnava tudi problematika mirujočega prometa v Občini
Svetnik Židan je postavil vprašanje izgradnje žičnice na Poligonu. Na naslednji seji naj
odgovorni predstavijo, v kateri fazi je izgradnja. Župan je v odgovor povedal, da od
januarske seje naprej od lastnikov ali od RTC Žičnice ni nikakršnih informacij.

Svetnica Gomboceva je v imenu Sveta šole Kranjska Gora in staršev posredovala prošnjo za
izgradnjo javne razsvetljave ob Osnovni šoli in vrtcu. Ker je ta pobuda že bila posredovana
Občini, se je župan že dogovarjal na to temo z ravnateljem. Posredovati pisni odgovor.
Svetnik Kosmač je sprožil vprašanja popravila brvi v Stanu. Župan je v odgovor povedal, da
bo to urejeno v sodelovanju z Zavodom za gozdove.
Svetnika Kosmača zanima pogodba med Občino in GARS-om Jesenice. Pogodba je na
občinski upravi in si jo svetnik vedno lahko ogleda.
Svetnik Tavčar je spomnil na pobudo občana Avgusta Oitzla glede fasad. Posredovati pisni
odgovor.
Na koncu je župan vse svetnike povabil na praznovanje dne 30.4. in 1.5. 2004 na Tromeji
ob vstopu Slovenije v Evropo

Seja je bila zaključena ob 23.15 uri.

Zapisal:
Jaša Jelinčič

Župan:
Jure Žerjav, prof.

