O B Č I N A
KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET

Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora
tel.: 04-58 09 808, fax.: 04-58 09 824
http://www.kranjska-gora.si/
e-mail:jelincic@kranjska-gora.si

Št.: 032/1-5/04
Datum: 26.5.2004
Z A P I S N I K
15. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 24.5.2004 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, Franc Makše, Branko Dolhar
(odsoten od 19.30 do 20.25), Bojan Kordič, Miro Eržen, Klavdija Gomboc, Črtomir
Kosmač, Žiga Židan, Janez Mlinar, Gregor Benedik in Branislava Vovk.
ODSOTNOST OPRAVIČIL: Slavko Miklič.
OSTALI PRISOTNI VABLJENI: Občina – Jože Brudar, Rajko Puš, Egidija Košir
Mrovlje, Vida Černe in Jaša Jelinčič, LTO – Sandra Rakovec, sekcija hotelirjev in
žičničarjev – Matjaž Konda, Marjana Novak, Tina Habjanič in Mirjam Žerjav.
PRISOTNI NOVINARJI: Mirko Rabič, Mendi Kokot, Blaž Račič in snemalec ATM
TV.
Seja je posneta na 7 avdio kaset
(tč.1,2,3,4,5,6,7,8).
Gradivo je objavljeno tudi na internetni strani www.kranjska-gora.si (občina, občinski
svet).
Pred sejo so svetniki prejeli še: predlog spremembe naziva predlagane 2. točke
dnevnega reda, pobude sveta KS Kranjska Gora, pripombe svetnika Mikliča k
dnevnemu redu in predlog svetnika Eržena o zadržanju sklepa o posamični oddaji
nepremičnine parc. št. 1810 k.o. Dovje v zakup.
Svetniki so najprej obravnavali
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 14. seje
Ad 1. Svetniki so zapisnik 14. seje prejeli v roku po pošti in še s sklicem. V razpravi
sta sodelovala svetnika Kordič in Eržen. Svetnik Kordič je pri obravnavi dnevnega
reda 14. seje povedal tudi, da predlaga prestavitev točke Predlog sklepa o merilih za
določanje plač direktorjev javnih podjetij na naslednjo sejo tudi zato, da se pridobijo
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dodatni podatki, ki na zahtevo njihove svetniške skupine niso bili posredovani s strani
župana, občinske uprave in Nadzornega odbora (pisne pripombe na zapisnik pri
originalu zapisnika).
Svetnik Eržen je v zvezi s pobudo o ureditvi planinskih grobov, dano na 14. seji,
predlagal, da se določijo razumni roki in zaposleni na občinski upravi, s katerim bo
kontaktiral o tej zadevi.
Svetniki so nato s 14 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 15/1: Potrdi se zapisnik 14. seje Občinskega sveta s pripombami iz
razprave.
Župan je potem predlagal in obrazložil, da se spremeni naziv 2. točke dnevnega reda,
ki naj se imenuje Sklep o planu prodaje stvarnega nepremičnega premoženja Občine za
leto 2004.
Svetnik Kordič je vprašal, zakaj ATM TV ne snema cele seje, ampak le osrednjo temo.
Glede na 39. člen ustave imajo občani pravico biti o delu Občinskega sveta obveščeni
temeljito, dobro in kvalitetno. Predlaga, da se sprejme sklep, da se seje snemajo v
celoti, če pa to ni možno, naj se točka pobude in vprašanja prestavi na 1. točko
dnevnega reda. Župan je odgovoril, da je javnost dela OS zagotovljena z javnostjo sej,
lahko pa se seje tudi snemajo in predvajajo. Imamo tudi ponudbo za direktni prenos sej
preko interneta. Na dano pobudo je potrebno preveriti možnost realizacije tega
predloga. Sedaj pa ATM TV snema toliko, kolikor je v proračunu zagotovljenih
sredstev.
Svetnik Zupančič je vprašal, ali se bo točka pobude in vprašanja premaknila na 1.
točko dnevnega reda. Župan je v odgovor povedal, da je to vprašanje povezano z
vprašanjem snemanja sej in da bo odločila večina. Po Poslovniku se najprej
obravnavajo odloki.
Svetnik Eržen je glede zagotavljanja sredstev za snemanje sej sprožil tudi kvaliteto
Zgornjesavca, kjer se povečuje delež reklam.
Svetnik Židan je predlagal, da se, v kolikor bo potekal prenos sej preko interneta,
izvede tudi raziskava, koliko občanov in kakšna starostna struktura ima dostop do
interneta.
Svetniki so nato s 14 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
II.
1.
2.
3.
4.
5.

DNEVNI RED:
Osrednja tema – turizem, gospodarstvo, obrt
Sklep o planu prodaje stvarnega nepremičnega premoženja Občine za leto 2004
Predlog sklepa o merilih za določanje plač direktorjev javnih podjetij
Sklep o zagotovitvi soudeležbe pri gradnji doma za ostarele
Zemljiške zadeve
a. prodaja in menjava nepremičnin
b. zakup nepremičnin
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6. Kadrovske zadeve
- imenovanje dveh članov v Svet zavoda Gornjesavski muzej
- imenovanje enega člana v programski odbor razvojnega programa podeželja
7. Poročilo župana o delu med 14. in 15. sejo
8. Informacije, vprašanja in pobude
Ad 1. Gradivo za osrednjo temo turizem, gospodarstvo, obrt so svetniki prejeli s
sklicem. Med sejo so prejeli še poročilo sekcije hotelirjev in žičničarjev »Turistični
promet in vpliv poslovanja hotelskih podjetij na proračun Občine Kranjska Gora v letu
2003 in prvem trimesečju leta 2004«. Uvod v temo je predstavil župan, za njim pa je
nadaljeval Rajko Puš. Sandra Rakovec je najprej predstavila Poročilo o poslovanju dela
LTO-ja Občine Kranjska Gora za leto 2003, nato pa poročilo o delu v prvem delu leta
2004. Tudi v imenu sekcije hotelirjev in žičničarjev je poročilo predstavila Sandra
Rakovec.
Svetniki so soglasno (15) sprejeli
SKLEP 15/2: Vsem prisotnim direktorjem hotelskih hiš v Kranjski Gori se
omogoči, da na seji OS predstavijo načrte svojih podjetij.
Matjaž Konda, predsednik sekcije hotelirjev in žičničarjev in direktor hotela Lek:
njihov razvoj predvideva dograditev novega trakta s 16 novimi sobami, z
izobraževanjem bodo izboljšali tudi nivo storitev. Do leta 2010 bodo vložili cca 600
milijonov tolarjev.
Tina Habjanič, direktorica hotela Kompas: njihov cilj je postati najboljša hotelska hiša
na področju Julijskih alp, zato bodo povečali kakovost storitev, investirali v ljudi,
porušili depandanso in zgradili novo. V času 2 do 4 let bodo investirali 600 do 800
milijonov tolarjev.
Marjana Novak, direktorica HTP Gorenjka: v dveh letih so izpolnili 5 letni plan. V
nadaljnjem 5 letnem načrtu predvidevajo investicij za 4 milijarde, prav toliko, kolikor
so jih investirali v preteklih treh letih. Z dokapitalizacijo so prevzeli hotel Špik.
Potrebne bodo dodatne investicije v infrastrukturo. V Občini ni primernih obrtnikov,
zato služijo tuji, premalo denarja se vrača v turizem, sestava Sveta zavoda LTO je v
škodo hotelskih hiš.
V razpravi so sodelovali svetniki: Zupančič (ključno gradivo za razpravo je prejel šele
na seji, pogreša poročila turističnih društev, obrt premalo zajeta, ni kadrovske sestave
zaposlenih, ni procenta zasedenosti-pozimi tudi 100 %, skupno za obdobje 54 %,
kataster sprehajalnih poti, »privatizacija« teh poti, zavarovanje ceste v Srednji Vrh,
popravila mostov, ocvetličenje se poslabšuje, potrebna pomoč trgovini »Pr' Katr'«,
glasilo Zgornjesav'c se poslabšuje in draži, napotkov na internetu ni v balkanskih
jezikih, ustanovi naj se komisija, ki bi pregledovala in ocenjevala okolje, povečali smo
zvezdice hotelom, občani pa smo ostali pri dveh zvezdicah), Eržen (razprava le o
zgodovini in ne o prihodnosti, LTO izkoristiti, da pripravi razvojne načrte, akcije
razširiti na celo Občino, turizem v Kranjski Gori se vodi formalno in neformalno),
Kosmač (zahvala direktorjem hotelov in bivši direktorici LTO za pomoč pri nabavi
gasilskega vozila, 100 let TD Kranjska Gora je potrebno bolje obeležiti, vodotoke z
Vitranca država ne vzdržuje, problem dežurnega zdravnika v Kranjski Gori, še
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nadomestnega zdravnika ni ob odsotnosti rednega, vodovod se čisti, poraba vode v
počitniških objektih je razen ob koncu tedna, počitnicah in praznikih minimalna),
Gomboceva (kdaj bo Občina podelila LTO-ju javno pooblastilo-po zakonu to ni
potrebno, vendar naj se to javno objavi, kdaj se bo izvajala nova določba zakona, da
turistično takso plačujejo tudi lastniki počitniških kapacitet v Občini-predlagatelj
zakona je izpustil kazenske določbe, procent financiranja LTO-ja v primerjavi s
pridobljenimi sredstvi turistične takse in koncesijskih dajatev pada, zakaj ni več
promocije v Sloveniji), Kordič (posodobitev ceste v Dolino, država namenja premalo
sredstev za ta del Slovenije-župan bo pripravil primerjalne tabele, sanacija vodotoka
Save, ni pločnikov v naseljih, ni parkirišč, potrebna prepoved težkemu tovornemu
prometu, zimska zapora Vršiča, v Kranjski Gori ni zabave, pihalna godba premalo
prisotna-po pogodbi 10 nastopov, ni obrtne cone, kapital mora imeti predpogoje za
investiranje), Krivc (kdaj se bo kolesarska pot nadaljevala do Mojstrane-DRSC že
objavila javni razpis, v kateri fazi je gradnja golf igrišča-sprejema se ureditveni načrt),
Dolhar (obrt premalo obravnavana-aktivno sodeluje le malo obrtnikov, ni
predstavljenih deficitarnih dejavnosti, zdravstvo ni primerno organizirano, začeti javno
kampanjo proti državi o zadevi ceste in vodotoki), Robič (program 100 letnice TD
Kranjska Gora primeren, če bo kaj več, bo to samo pozitivno, hotelirji premalo vlagajo
v človeške vire, v poročilih je bilo predstavljeno le vlaganje Občine v turizem,
turistično gospodarstvo pa vlaga posebej, Občina bi morala denar iz koncesijske
dajatve investirati direktno v turizem), Košir (Gorenjska zaostaja v turističnem razvoju,
le Gozd Martuljek dobil nagrado pri slovenski akciji urejenosti, Planica največ
doprinese, če je prireditev v marcu), Makše (predstavljeni niso bili žičničarji, urediti
prostorske akte), Mlinar (premalo pozornosti posvečene obrti, nekatera sredstva
občinskega proračuna napačno usmerjena, več investirati v komunalno opremljenost
kraja, turističnemu gospodarstvu pa pomagati z zmanjšanjem dajatev) in Benedik (ni
poročila Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt-Odbor pripravlja spremembo statuta
LTO in bo predstavljen na naslednji seji).
Po razpravi so svetniki s 13 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 15/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje k Poročilu o
poslovanju LTO-Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora za leto 2003.
Prav tako s 13 glasovi za in brez glasu proti so sprejeli tudi
SKLEP 15/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z izvedenimi
aktivnostmi LTO-Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora v obdobju december
2003 do aprila 2004.
Soglasno (14) pa so sprejeli
SKLEP 15/5: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s projektom
Pomlad in poletje v Kranjski Gori za leto 2004.
Ad 2. Gradivo za obravnavo stvarnega vložka v izgradnjo športno-prireditvene
dvorane so svetniki prejeli s sklicem. Pred obravnavo točke pa so prejeli Spremembe
gradiva 2. točke dnevnega reda – stvarni vložek v izgradnjo športno-prireditvene
dvorane v Kranjski Gori. Obširno obrazložitev je podal župan. Dopolnila ga je Marjana
Novak. Celotna investicija prireditveno-športne dvorane, s katero se kandidira na
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državnem razpisu, zajema tudi vrednost komunalno opremljenega zemljišča, gradbeno
dokumentacijo ter gradbeno obrtniška dela, zato je bila ta točka po vsebini
spremenjena in s tem spremenjen tudi predlagani sklep. V razpravi so sodelovali
svetniki: Krivc (v gradivu ni stroškov dokumentacije, v predstavitvi pa so bili všteti),
Tavčar (sklep pride v poštev le, če bo projekt izpeljan, današnji sklep nas ne zavezuje k
ničemer), Gomboc (ni poročil o aktivnostih na področju gradnje dvorane), Eržen
(dokumenti za kandidaturo na razpisu še niso popolni, OS se bo dokončno odločil po
izidu rezultatov razpisa), Zupančič (v.d. direktorica Infrasporta Sandra Rakovec ima
preveč funkcij, projekt se pri istem gradbenem dovoljenju ne more spremeniti, kakšna
je sestava komisije za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
nepremičnim premoženjem-predsednica Egidija Košir Mrovlje, člani Jože Krivc, Cirila
Kosmač Rabič, Rajko Puš in Boštjan Pristavec, občinska sredstva v investiciji se
štejejo kot javna sredstva), Kordič (potrebno je mnenje Nadzornega odbora Občine),
Mlinar (zakaj sprememba predloga sklepa šele zadnji hip, kako daleč ima Infrasport
pripravljeno dokumentacijo) in Dolhar (Nadzorni svet naj da oceno).
Po razpravi so svetniki z 12 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 15/6: Plan prodaje stvarnega nepremičnega premoženja Občine za leto
2004 se dopolni s prodajo nepremičnine parc. št. 13/7 in 14/8 k.o. Kranjska Gora.
Ad 3. Gradivo za obravnavo predloga Sklepa o merilih za določanje plač direktorjev
javnih podjetij je bilo pripravljeno že za 14. sejo OS, vendar je bila točka takrat
umaknjena z dnevnega reda. Gradivo so svetniki ponovno prejeli s sklicem.
Obrazložitev je podal župan. Svetniku Kordiču je tudi obrazložil, da se že posredovani
podatki o plačah v občinski upravi nanašajo tudi na mesece v letu 2003, saj se plače od
januarja 2003 niso spremenile, javna uprava nima 13. plače, kakor tudi ne raznih
božičnic, ki so poznane v gospodarstvu. V razpravi so sodelovali svetniki: Kordič
(glede javnosti plač pridobiti informacijo od pooblaščenca za informacije javnega
značaja, ni primerjave s sosednjimi občinami, direktorjem JP osnovno plačo s 100 %
znižati na 90 %, kakor je v sosednjih občinah, ali ima direktorica JP Komunala večjo
plačo od župana-JPK ne dovoli objave podatkov), Kosmač (dela na komunali Kranj in
Kranjska Gora so vsebinsko enaka, zato ni razloga po različnem vrednotenju), Eržen (v
drugem odstavku 4. člena vstaviti med »Direktorju se izplača« besedico lahko in se
tako začetek glasi: »Direktorju se lahko izplača«, potrebno bi bilo v individualni
pogodbi predvideti možnost spremembe plače v času trajanja mandata), Gomboc
(koliko javnih zavodov imamo v Občini-javni zavod 1-LTO, javno podjetje 1-JP
Komunala), Robič (vsi v Občini so pod županom, ne v istem rangu), Krivc (predlog
sklepa naj gre na glasovanje), Košir (večja je občina, višjo plačo ima župan), Zupančič
(ali ima direktor JPK sedaj višjo plačo kot po predlaganem sklepu-da, nerazumljiv 4.
člen) in Mlinar (predlaga sklep, da se občinsko upravo zadolži, da od pooblaščenca za
informacije javnega značaja pridobi mnenje glede javnosti plač).
Glede na razpravo je župan predlagal
SKLEP: V drugem odstavku drugega člena predlaganega sklepa se besedilo »Osnovna
plača direktorja obsega največ 100 % plače župana, brez dodatka na delovno dobo.«
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Zamenja z besedilom »Osnovna plača direktorja obsega največ 90 % plače župana,
brez dodatka na delovno dobo.«
Za sklep je glasovalo 6 svetnikov, proti je glasovalo 7 svetnikov. Svet ni bil sprejet.
Svetniki so nato s 14 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 15/7: Sprejme se Sklep o merilih za določanje plač direktorjev javnih
podjetij z dopolnitvijo besedila v drugem odstavku IV. točke, kjer se za besedo
»direktorju se« doda beseda »lahko«.
Glede na razpravo je župan predlagal, svetniki pa so s 13 glasovi za in brez glasu proti
sprejeli
SKLEP 15/8: Pristojne strokovne službe Občine pridobijo mnenje, ali so plače
zaposlenih v javnem podjetju javne.
Ad 4. Gradivo za obravnavo soudeležbe pri gradnji doma za ostarele so svetniki prejeli
s sklicem. Dodatno obrazložitev je podal župan. V razpravi sta sodelovala svetnika:
Zupančič, predsednik Komisije za gradnjo doma za starejše (s strani države so se na
bolje spremenili pogoji za gradnjo domov, dom je lahko tudi dislocirana enota doma
dr. F. Berglja z Jesenic, lokacija se lahko tudi spremeni) in Mlinar (podpira predlog
sklepa, še vedno pa obstaja možnost gradnje s pridobljeno koncesijo).
Po razpravi so svetniki soglasno (15) sprejeli
SKLEP 15/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora bo zagotovil soudeležbo pri
gradnji doma za starejše z zagotovitvijo zemljišča, komunalno ureditvijo
zemljišča in 10 % ocenjene investicijske vrednosti GOI del za izgradnjo novega
objekta.
Ad 5. Gradivo za obravnavo zemljiških zadev so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno
obrazložitev je podala Egidija Košir Mrovlje.
Prodaja parc. št. 636/6 in dela parc. 636/1 k.o. Gozd stranki Robič Ingo. V razpravi so
sodelovali svetniki: Zupančič, Tavčar in Robič. Predstavljeno je bilo mnenje KS Rute.
Treba je zagotoviti dostope do drugih objektov in ponovno preveriti lastništvo.
Glede na razpravo je župan umaknil zadevo z dnevnega reda.
Menjava zemljišča parc. št. 750/19 k.o. Kranjska Gora z zemljiščem parc. št. 136/1
isto. Vodni zbiralnik je na zemljišču Mrak Frančiška, ki bi ga zamenjal za občinsko
zemljišče ob svojem objektu. V razpravi je svetnik Zupančič opomnil, da je pri menjavi
potrebno upoštevati dovolj širok pas ob cesti za eventuelno širitev ceste.
Po obrazložitvi so svetniki soglasno (15) sprejeli
SKLEP 15/10: Plan prodaje stvarnega nepremičnega premoženja Občine za leto
2004 se dopolni s prodajo nepremičnine parc. št. 136/1, dvorišče v izmeri 239 m2,
vpisano pri vl. št. 121 k.o. Kranjska Gora.
Menjava in prodaja nepremičnine parc. št. 885/130, 885/131 in 885/133, vse k.o.
Kranjska Gora. Občina je s cesto posegla na del zemljišča last Berce Zornade Antonije,
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ki pa je zainteresirana za odkup zemljišča na drugem delu pred svojo stanovanjsko
hišo, ki je last Občine.
Svetniki so po obrazložitvi soglasno (15) sprejeli
SKLEP 15/11: Plan prodaje stvarnega nepremičnega premoženja Občine za leto
2004 se dopolni s prodajo nepremičnine parc. št. 885/131, v izmeri 119 m2 in parc.
št. 885/133, v izmeri 20 m2, k.o. Kranjska Gora.
Prodaja dela zemljišča parc. št. 2010/12 k.o. Dovje Branku Tramtetu.
Po obrazložitvi so svetniki soglasno (15) sprejeli
SKLEP 15/12: Občina Kranjska Gora naroči odmero zemljišča parc. št. 2010/12
k.o. Kranjska Gora. Stroške odmere plača stranka – Branko Tramte. Po izvršeni
odmeri in pridobitvi geodetske odločbe se za novo odmerjeno zemljišče izvede
postopek ukinitve javnega dobra.
Zakup zemljišča parc. št. 1373/19 k.o. Dovje s strani Djuričić Rada.
Po obrazložitvi je v razpravi sodeloval svetnik Krivc. Glede na stare programske
zasnove zemljišča ni možno prodati.
Po razpravi so svetniki soglasno (15) sprejeli
SKLEP 15/13: Sprejme se posamični program oddaje nepremičnine parc. št.
1373/19 k.o. Dovje v zakup Djuričić Radu, za obdobje deset let od dneva podpisa
zakupne pogodbe. S pogodbo se zakupojemalca zaveže, da bo v primeru izvedbe
prostorsko planskih aktov na zahtevo Občine na svoje stroške odstranil obstoječi
objekt, postavljen na tej parceli.
Zakup nepremičnine parc. št. 1810 k.o. Dovje s strani podjetja Lokainvest. Pred sejo so
svetniki prejeli dopis svetnika Eržena, v katerem predlaga zadržanje sklepa o
posamični oddaji nepremične v zakup, dokler se ne uredi meteorna kanalizacija na tem
območju. Po obrazložitvi so v razpravi sodelovali svetniki: Eržen (zbirni kanal
meteorne kanalizacije, ki pa ni vzdrževan, vodi preko zadevne parcele), Krivc
(investitor je seznanjen s to zadevo in jo bo uredil), Gomboc (ali bo investitor gradil na
tej parceli-ne, vendar tik ob njej), Robič (za vse stranke je potrebno upoštevati enake
kriterije), Makše (investitorju ne otežujmo gradnjo), Tavčar (zakaj meteorna
kanalizacija ni že urejena) in Zupančič (JP Komunala je zadolžena tudi za meteorno
kanalizacijo in pri izdaji soglasja naj postavi določene pogoje).
Po razpravi so svetniki z 10 glasovi za in tremi glasovi proti sprejeli
SKLEP 15/14: Sprejme se posamični program oddaje nepremičnine parc. št. 1810
k.o. Dovje v zakup Lokainvest, d.o.o. Škofja Loka za obdobje deset let od dneva
podpisa zakupne pogodbe.
Ad 6. Gradivo za obravnavo kadrovskih zadev so svetniki v zapisniku 8. seje Komisije
za MVVI prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podal namestnik predsednika
Komisije svetnik Mlinar. Svetniki so za Svet JZ Gornjesavski muzej Jesenice
posredovali predloge za dva kandidata, vendar bo svetnik Mlinar verjetno v tej

8
funkciji v drugačni vlogi. Zato je Komisija za MVVI po pristanku Vlaste Skumavc
Rabič poleg svetnika Eržena predlagala njo.
Svetniki so soglasno (13) sprejeli
SKLEP 15/15: V Svet Javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice se imenujeta
svetnik Miro Eržen in strokovna delavka Vlasta Skumavc Rabič.
Svetniki so za Odbor za oblikovanje razvojnega programa podeželja in kasnejšega
nadzora predlagali Cirilo Kosmač Rabič (posredovali svetniki Kordič za svetniško
skupino ZLSD, Židan in Nestrankarska Zgornjesavska dolina) in Branko Vovk
(svetnik Košir). Komisija za MVVI se je zaradi boljše povezave z Občinskim svetom
odločila predlagati v izvolitev Branko Vovk. V razpravi sta sodelovala svetnika Kordič
(se ne strinja z odločitvijo Komisije, ker je to politična odločitev) in Kosmač (Cirila
Kosmač Rabič je zelo zaposlena, svetnica Branka Vovk pa je v Odboru za kmetijstvo
le članica, odločitev ni bila politična).
Svetniki so po razpravi z 11 glasovi za in tremi glasovi proti sprejeli
SKLEP 15/16: V Odbor za oblikovanje razvojnega programa podeželja in
kasnejšega nadzora se imenuje Branka Vovk.
Ad 7. Župan je predstavil le nekatere obiske, srečanja in razgovore med 14. in 15. sejo,
podrobneje pa bo delo predstavil pisno na naslednji seji:
- prireditve ob vstopu v EU,
- prireditev 9. maja v Lescah,
- v Ljubljani koncesionar podpisal pogodbe z banko o reivestiranju sredstev za
dokončanje kanalizacije,
- OK Planica predstavil svoje aktivnosti,
- tekmovanje »Mladi tehnik« v Mojstrani,
- oddaja na Gorenjski TV,
- v Informacijskem centru v Trenti podelitev nagrade Sveta Evrope TNP-ju.
Ad 8. Svetniki so v gradivu 15. seje prejeli naslednje odgovore ali obrazložitve:
- svetnica Gomboceva na vprašanje razsvetljave pri OŠ Josipa Vandota,
- svetnik Eržen o problematiki planinskih grobov,
- svetnik Tavčar na pobudo občana Avgusta Oitzla in
- svetnik Kordič o ureditvi občinske javne poti (pisni predlog sveta KS Rute).
Svetnica Gomboceva je pisno postavila naslednja vprašanja oz. pobude:
- Občina Kranjska Gora je ustanoviteljica Zavoda za turizem Občine Kranjska
Gora. Kdaj bo javni zavod za turizem Občine Kranjska Gora s strani
ustanoviteljice Občine Kranjska Gora na podlagi 12. člena zakona o
spodbujanju razvoja turizma dobil javno pooblastilo?
- Občine lahko na podlagi 24. člena določijo, da turistično takso plača tudi
lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja v turističnem območju. Ali
je že ocenjen prihodek s strani Občine Kranjska Gora oz. ocena koliko sredstev
bi Občina Kranjska Gora lahko pridobila s tega naslova?
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Glede na to, da je bila na parkirnem prostoru v centru Kranjske Gora v času
gradnje novega hotela Prisank in v času letošnje zimske sezone dosežena velika
stopnja obremenjenosti in s tem skoraj uničena zgornja plast parkirišča,
svetnico zanima, kdaj bo preplasteno parkirišče v centru Kranjske Gore in kdo
bo plačal preplastitev?
Kdaj bodo odstranjeni stebri uličnih svetilk, ki ležijo nasproti Osnovne šole
Josipa Vandota že od zaključka gradnje Koroške ulice?
Betonska korita v centru Kranjske Gore naj se v času poletne turistične sezone
zamenjajo z lesenimi koriti, ki so skladiščena poleg občinske stavbe.
Ustanovi naj se turistična patrulja v Občini Kranjska Gora, ki bi redno
opozarjala na problem urejenosti turističnega območja Kranjska Gora in
podeljevala nagrade za urejeno okolico oz. graje za neurejenost.
OS Občina Kranjska Gora naj TD Gozd Martuljek tudi javno čestita za
pridobljeno priznanje s strani TZ Slovenije, ki so ga prejeli novembra 2003.

Svetnik Kordič je postavil naslednja vprašanja in podal naslednje pobude:
- Kdo je bil organizator polnočnega srečanja ob razobešanju zastav 30.4. na
mejnem prehodu Rateče? Župan je odgovoril, da je bil povabljen s strani
Policije.
- Zanima ga delo in sestava uredniškega odbora Zgornjesav'ca, delo in sestava
Sveta glasila. V tem glasilu nikoli ni bila objavljena sestava OS, Svetov KS, ni
prispevkov iz KS. Če se ne spremeni vsebina Zgornjesavca, bo podal pobudo o
njegovi ukinitvi.
- Kaj se gradi poleg hotela Prisank?
- Urediti moramo prometno varnost na odseku na Kopiše.
Svetnik Zupančič je postavil naslednja vprašanja, pobude in pripombe:
- Kdaj bo popravljen Žunov most?
- Na obnovljeni Koroški ulici je poškodovan asfalt. Kdo je kriv, da ni
popravljeno?
- Koliko je Kovinar plačal za deponijo na občinski zemlji ob Boru?
- Glasba k čestitki ob vstopu v Evropo na radiu Triglav ni bila primerna.
Svetnik Robič je postavil naslednji vprašanji:
- Kdaj bo dokončana povezava kolesarske poti preko Save v Gozd Martuljku?
- Do naslednje seje naj Odbor za turizem, gospodarstvo in obrt pripravi poročilo
o današnji glavni temi, kaj misli o razvoju.
Svetnik Mlinar je predlagal, da se pri obravnavah točk na seji postavijo časovne
omejitve pri predstavitvah in razpravah.
Seja je bila zaključena ob 22.55 uri.

10
Zapisal:
Jaša Jelinčič
Zapisnik 15. seje

Župan:
Jure Žerjav, prof.

