O B Č I N A
KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET

Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora
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http://www.kranjska-gora.si/
e-mail:jelincic@kranjska-gora.si

Št.: 032/1-6/04
Datum: 30.6.2004
Z A P I S N I K
16. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 28.6.2004 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.
PRISOTN-I(E): župan – Jure Žerjav, podžupan – Bogomir Košir in svetni-ki(ce) –
Jože Zupančič, Jože Krivc, Emil Tavčar, Slavko Miklič, Franc Makše, Bojan Kordič
(odšel ob 19.10), Miro Eržen, Črtomir Kosmač, Žiga Židan, Janez Mlinar, Gregor
Benedik in Branislava Vovk.
ODSOTNOST OPRAVIČILI: Klavdija Gomboc, Branko Dolhar in Robert Robič.
OSTALI PRISOTNI VABLJENI: Občina – Jože Brudar, Vida Černe, Boštjan
Pristavec, Egidija Košir Mrovlje in Jaša Jelinčič, URBI – Saša Dalla Valle, Gledališče
Toneta Čufarja Jesenice – Branka Smole.
PRISOTNI NOVINARJI: Mendi Kokot, Janko Rabič, Karmen Sluga in snemalec
ATM TV.
Seja je posneta na 5 avdio kaset (tč.1a,2,3,6,1b,4,5,7).
Gradivo je objavljeno tudi na internetni strani www.kranjska-gora.si (občina, občinski
svet).
Pred sejo so svetniki prejeli še: zapisnika 4. in 5. seje Odbora za turizem, gospodarstvo
in obrt, dopis Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, Sklepe 16. seje sveta KS Rute,
pojasnilo Aleksandre Rakovec svetniku Zupančiču, vlogo PD Dovje-Mojstrana za
določitev statusa upravljavca parkirišča pred Aljaževim domom v Vratih, dopis OŠ 16.
decembra Mojstrana. Med sejo pa so prejeli še Strokovna stališča k pripombam in
predlogom občanov o osnutku prostorskega akta UN - sotočje Save in Pišnice.
Svetniki so najprej obravnavali
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 15. seje
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Ad 1. Svetniki so zapisnik 15. seje prejeli v roku po pošti in še s sklicem. V razpravi
sta sodelovala svetnika: Makše (odgovor svetniku Kordiču o udeležbi na polnočnem
srečanju ob razobešanju zastav 30.4. na mejnem prehodu Rateče) in Tavčar (pospešiti
odgovor CP Kranj o fasadah ob magistralni cesti).
Svetniki so nato soglasno (13) sprejeli
SKLEP 16/1: Potrdi se zapisnik 15. seje Občinskega sveta.
Župan je predstavil predlagani dnevni red. V razpravi so sodelovali svetniki: Kordič
(snemanje sej s strani ATM ni na dnevnem redu, podpis pogodbe za izdajanje
Zgornjesavca v januarju 2004). Župan je odgovoril, da se bo pobuda ATM za snemanje
cele seje obravnavala, ko bo prispela, Pogodbo za izdajanje Zgornjesavca pa naj
pregleda Nadzorni odbor Občine. Židan (akcija za prenos sej preko interneta), Eržen
(predlagana točka 4 Organiziranost turizma v Občini še ni zrela za obravnavo, predlaga
umik) in Miklič (gospodarstvo mora pristopiti k pripravi dokumentov).
Glede na razpravo je župan predlagal
SKLEP 16/2: S predlaganega dnevnega reda se umakne točka 4 Organiziranost
turizma v Občini.
Za sklep je glasovalo 7 svetnikov, 5 svetnikov je bilo proti. Sklep je bil sprejet.
Glede na to, da so nekateri svetniki napovedali predčasni odhod in je za sprejemanje
sklepov o zemljiških zadevah potrebna 2/3 večina, je župan ob umiku točke
Organiziranost turizma v Občini predlagal naslednji dnevni red, ki so ga svetniki
soglasno (13) sprejeli
II.
DNEVNI RED:
1. Osrednja tema – okolje in prostor
2. Sklep o določitvi območij urejanja prometa in višini prispevka za urejanje
parkirišča pred zapornico v Vratih
3. Zemljiške zadeve – program prodaje nepremičnin
4. Razvojni program Občine
5. Sklep o določitvi občinskih priznanj za leto 2004
6. Odstop od pogodbe o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega
zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
7. Informacije, vprašanja in pobude
Ad 1. Gradivo za osrednjo temo okolje in prostor so svetniki prejeli s sklicem.
Strokovna stališča k pripombam in predlogom občanov o osnutku prostorskega akta
UN - sotočje Save in Pišnice pa so prejeli med sejo. Dodatno obrazložitev je najprej
podal Boštjan Pristavec. Dopolnil ga je predsednik Odbora za prostorsko planiranje in
varstvo okolja svetnik Krivc. V razpravi so nato sodelovali svetniki: Kordič (ni
omenjeno zavarovano območje Martuljka, občinska uprava ni ničesar ukrenila glede
večletnih pritožb in opozoril, javna graja, ugotavlja, da pravni sistem ne deluje,
izigravanje pri gradnji apartmajev), Zupančič (sprememba projekta pri gradnji
občinskih prostorov, želi gradbeno dovoljenje na vpogled, upoštevati pobude občanov
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in hotelirjev, davčna uprava ne zna pobrati dajatev na prostor, dodano vrednost
zemljišča pri spremembi kmetijskega v gradbeno naj bi Občina tudi finančno
ovrednotila), Krivc (gradbeno dovoljenje je, prostorska strategija se sprejema po
sprejetju prostorske strategije države, ki je predvidena za 20. julij), Eržen (to je le
poročilo o delu oddelka za okolje in prostor, ni vizije za naprej), Košir (zanimanje
občanov za javne obravnave je premajhno tudi zaradi neinformiranosti), Miklič (ni
treba čakati države, lahko se že pripravljajo smernice, urejanje področij ob vodotokih),
Saša Dalla Valle (država še ni izdala potrebnih pravilnikov in strategije prostorskega
razvoja), Židan (ureditev kolesarske steze pri malem Špiku), Benedik (problem
apartmajske gradnje v Občini, depandansa hotela Prisank), Tavčar (dogovoriti o
terminih zbiranja predlogov občanov in gospodarstva) in Mlinar (pri prerisovanju map
so nekatere gradbene parcele postale nezazidljive, Občina to rešuje, sedaj pa je sistem
že digitaliziran).
Po razpravi so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 16/3: Občinski svet se je seznanil s problematiko varstva okolja in
urejanja prostora v Občini Kranjska Gora.
Med sejo so svetniki prejeli pisna strokovna stališča k pripombam in predlogom
občanov o osnutku prostorskega akta UN - sotočje Sava in Pišnica.
V nadaljevanju je Saša Dalla Valle predstavil Strokovna stališča k pripombam in
predlogom občanov o osnutku prostorskega akta Ureditveni načrt za območje urejanja
Kranjska Gora – sotočje Save in Pišnice. Predstavil je pripombe in strokovne odgovore
na pripombe naslednjim občanom in podjetjem: Robič Franc 2x, Boris Oitzl, MOPE,
Agencija RS za okolje, pisarna Kranj, Pintar Jože, Elizabeta Gregori in Olga Urbanc –
Berčič, Robert Bizjak in WTE, Podružnica Kranjska Gora. V razpravi sta sodelovala
svetnika: Krivc (usklajenost z UN Bezje) in Zupančič (podpira UN).
Po razpravi so svetniki soglasno (12) sprejeli
SKLEP 16/4: Občinski svet sprejema in potrjuje strokovna stališča k pripombam
in predlogom na UN za območje urejanja: Kranjska Gora – sotočje Save in
Pišnice.
Ad 2. Gradivo za obravnavo Sklepa o določitvi območij urejanja prometa in višine
prispevka za urejanje parkirišča pred zapornico v Vratih so svetniki prejeli s sklicem.
Pred sejo pa so prejeli še dopis PD Dovje-Mojstrana z vlogo za določitev statusa
upravljavca parkirišča pred Aljaževim domom v Vratih. Dodatno obrazložitev je podal
župan, ki je pojasnil,da lahko Občina podeli koncesijo tudi direktno na podlagi zakona
oz. občinskega odloka. V razpravi so nato sodelovali svetniki: Zupančič (termin
invalidi je preveč splošen), Kordič (parkirni sistem v Občini je potrebno poenotiti,
večje pristojnosti komunalnih redarjev, občanom Občine Kranjska Gora bo potrebno
zagotoviti olajšave oz. popuste), Makše (je proti postavitvi zapornic), Mlinar (območje
naj ne bo definirano do potankosti), Košir (območje naj ne bo definirano) in Eržen (do
sedaj je bil v sezoni v Vratih le redar, vendar nastajajo tudi stroški, lastnikom parcel
omogočiti brezplačno parkiranje). Občan Miketič, ki je spremljal sejo, je zaprosil za
besedo. Svetniki so soglasno (13) sprejeli sklep, da se mu da beseda v kolikor se
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nanaša na obravnavano temo. Miketič je povedal, da bi glede na to, da bo verjetno v
Vratih urejalo promet in pobiralo parkirnino PD Dovje Mojstrana, to lahko v Planici
opravljal on. V odgovor mu je tajnik Občine povedal, da so parkirišča v Planici na
zemljiščih Agrarne skupnosti Rateče Planica, ki pa je ta zemljišča s pogodbo prenesla v
upravljanje Športnemu društvu Planica.
Po razpravi je župan strnil pripombe in predlagal spremembe v 2. členu »v dolžini 200
m« se črta in doda »in na drugih urejenih površinah«, v 5. členu se besedica »bo
namenjena« nadomesti z besedo »se namenja«. Glede parkirnine za občane Občine pa
bo potrebna generalna ureditev zadeve.
Nato so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 16/5: Sprejme se sklep o določitvi območja urejanja prometa in višini
parkirnine za urejanje parkirišča pred zapornico v Vratih s spremembami
sprejetimi na seji.
Ad 3. Gradivo za obravnavo zemljiških zadev – programa prodaje nepremičnin so
svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podala Egidija Košir Mrovlje. V
razpravi sta sodelovala svetnika: Kosmač (del zemljišč je verjetno v
denacionalizacijskem postopku - Agrarna skupnost Kranjska Gora, ni mnenj krajevnih
skupnosti) in Kordič (postopke pospešiti, posebej ob cesti pod Dovjem).
Po razpravi so svetniki najprej soglasno (13) sprejeli
SKLEP 16/6: V kolikor se v postopku vračanja premoženja Agrarni skupnosti
Kranjska Gora ugotovi, da so zemljišča s parc. št. 904/71, 904 /72, 825/33, 904/77,
904/78, 904/107, 904/108 in 904/109 last Agrarne skupnosti, se prejeta kupnina za
te parcele po pridobitvi pravnomočne odločbe iz občinskega proračuna nakaže
Agrarni skupnosti Kranjska Gora.
Prav tako soglasno (13) so sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP 16/7: Plan prodaje stvarnega nepremičnega premoženja Občine za leto
2004 se dopolni s prodajo zemljišča parc. št. 1375/95 in 1375/127 k.o. Dovje.
SKLEP 16/8: Plan prodaje stvarnega nepremičnega premoženja Občine za leto
2004 se dopolni s prodajo dela zemljišča (46 m2) parc. št. 772 k.o. Dovje, parc. št.
904/71, 904/72, 825/33, 904/77, 904/78, 904/107, 904/108, 904/109, vse k.o.
Kranjska Gora.
SKLEP 16/9: Sprejme se program prodaje nepremičnine parc. št. 136/1 k.o.
Kranjska Gora.
SKLEP 16/10: Občina Kranjska Gora kupi od Mrak Frančiška zemljišče parc.
št.750/19 k.o. Kranjska Gora, s tem, da se kupnini medsebojno poračunata in
Mrak Frančišek poravna razliko v višini kupnine med parc. št. 136/1 in 750/19,
obe k.o. Kranjska Gora.
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SKLEP 16/11: Sprejme se program prodaje nepremičnine parc. št. 885/131 in
885/33 k.o. Kranjska Gora.
SKLEP 16/12: Občina Kranjska Gora kupi od Berce Zornade Antonije zemljišče
parc. št. 885/130 k.o. Kranjska Gora s tem, da se kupnini medsebojno poračunata
in Berce Zornada Antonija poravna razliko v višini kupnine med parc. št.
885/131, 885/133 ter parc. št. 885/130, vse ko.o. Kranjska Gora.
SKLEP 16/13:
Sprejme se sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parc. št. 885/133 k.o.
Kranjska Gora:
I.
Javno dobro preneha obstajati na parc. št. 885/133, pašnik 20 m2, vpisani v
seznamu I k.o. Kranjska Gora kot javno dobro.
II.
Nepremičnina s parc. št. 885/133, pašnik 20 m2, se odpiše iz seznama I – javno
dobro k.o. Kranjska Gora in se vpiše v vložek iste k.o., pri katerem je že
vknjižena lastninska pravica na ime: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica
1a, Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske in se vpiše v
zemljiško knjigo okrajnega sodišča na Jesenicah.
SKLEP 16/14: Sprejme se program prodaje zemljišča parc. št. 1375/95 k.o. Dovje.
SKLEP 16/15: Sprejme se program prodaje dela zemljišča parc. št. 772 k.o.
Dovje.
SKLEP 16/16: Sprejme se program prodaje zemljišč s parc. št. 904/71, 904/72,
825/33, 904/77, 904/78, 904/107, 904/108, 904/109, vse k.o. Kranjska Gora.
Ad 4. Osnutek Razvojnega programa Občine so svetniki obravnavali že na 14. seji OS,
ko so ga posredovali v 30 dnevno obravnavo. Pripomb v tem času ni bilo, na skupnem
sestanku Komisije za pripravo razvojnega programa pa je bilo sprejeto še nekaj
popravkov. Predlog takega Razvojnega programa so svetniki prejeli z gradivom.
Dodatno obrazložitev je najprej podal župan, dopolnil pa ga je podžupan Košir kot
koordinator projekta. V razpravi so nato sodelovali svetniki: Miklič (Razvojni program
je osnova, sedaj je potrebna akcija, za preživetje v turizmu je potrebno delo 12
mesecev), Mlinar (program bo potrebno dograjevati), Zupančič (dokument je gibljiva
snov, usklajevanje pred vsakoletno obravnavo proračuna, Občina mora ustvariti
pogoje, da se bo program izvajal, turistično gospodarstvo naj poda spisek deficitarnih
dejavnosti) in Krivc (ta dokument naj bi bil tudi osnova za strategijo prostorskega
razvoja).
Po razpravi so svetniki soglasno (12) sprejeli

6
SKLEP 16/17: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejema Razvojni program
občine Kranjska Gora s povzetkom razvojnih dokumentov in načrtom razvojnih
programov v predloženem besedilu.
Ad 5. Gradivo za obravnavo sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2004 so
svetniki prejeli s sklicem. Razpis in zbiranje predlogov je izvedla Žirija, prav tako je
podala tudi predlog priznanj na Občinski svet. Ob odsotnosti predsednika Žirije je
dodatno obrazložitev podal župan. V razpravi so nato sodelovali svetniki: Mlinar (za
TD Kranjska Gora je predlagal zlati grb, vendar se glede na primerjave z do sedaj
podeljenimi grbi strinja s srebrnim), Miklič (idealna prilika, da Gracerju podelimo zlati
grb), Košir (podpira Mikliča), Kosmač (društva so dobila za 100 ali 110 let uspešnega
dela srebrni grb, za Gracerja podpira zlati grb), Eržen (Poslovnik o delu Žirije bo
potrebno prevetriti, predlagatelji imajo zelo različne kriterije) in Zupančič (kriterije je
potrebno poenotiti, premalo predlogov).
Po razpravi so svetniki soglasno (12) sprejeli
SKLEP 16/18: Občinska priznanja za leto 2004 prejmejo:
- Uroš Pavlovčič
- bronasti grb,
- Alenka Dolžan
- bronasti grb,
- KPD Josip Lavtižar
- bronasti grb,
- TD Kranjska Gora
- srebrni grb,
- Benjamin Gracer
- zlati grb.
Glede na predlog Žirije in razpravo so svetniki soglasno (12) sprejeli tudi
SKLEP 16/19: Pripravijo se spremembe in dopolnila Poslovnika o delu Žirije za
priznanja Občine.
Ad 6. Gradivo za obravnavo odstopa od Pogodbe o kriterijih za zagotavljanje pogojev
za delovanje javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice so svetniki prejeli s
sklicem. Pred sejo so svetniki prejeli še dopis direktorice Gledališča Toneta Čufarja.
Dodatno obrazložitev je podal župan, ki ga je dopolnil predsednik Odbora za vzgojo,
izobraževanje in kulturo svetnik Mlinar. Nato je svoj pogled na zadevo podala
direktorica Gledališča Toneta Čufarja Jesenice Branka Smole. Predstavila je dosedanje
sodelovanje gledališča z občani in društvi Občine Kranjska Gora. V razpravi so nato
sodelovali svetniki: Eržen (pred preklicem pogodbe pogodbenika opozoriti), Mlinar
(dialog med GTČ in kulturnimi društvi je dober), Zupančič (GTČ je zdrava konkurenca
domačim društvom, Občina naj ostane solastnica GTČ) in Kosmač (je proti prekinitvi
pogodbe, GTČ večkrat povabiti v Občino).
Po razpravi je župan umaknil predlagani sklep in predlagal sklep, ki so ga svetniki
soglasno (12) sprejeli:
SKLEP 16/20: Delovna skupina v sestavi: predsednik Odbora za vzgojo,
izobraževanje in kulturo svetnik Mlinar, strokovna sodelavka za področje kulture
Vlasta Skumavc Rabič in predstavnik Gledališča Toneta Čufarja pripravi
popravljeno pogodbo o sodelovanju.
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Ad 7. Svetniki so v gradivu 16. seje prejeli naslednje odgovore na svoja vprašanja:
- Klavdija Gomboc :
- javno pooblastila za LTO,
- stari drogovi ob šoli,
- preplastitev parkirišča v centru Kranjska Gore.
- Miro Eržen:
- problematika planinskih grobov,
- spominsko obeležje ponesrečenim.
- Bojan Kordič:
- delo Sveta Glasila,
- gradnja ob hotelu Prisank, varnost na odseku za Kopišče.
- Jože Zupančič:
- rekonstrukcija Žunovega mostu,
- poškodba ceste ob Železniškem domu,
- deponija za Borom.
- Robert Robič:
- daljinska kolesarska pot.
- svetniška skupina ZLSD:
- bruto plače.
Župan je v kratkem predstavil nekatere svoje obiske, srečanja in razgovore med 15. in
16. sejo OS:
- pri predsedniku Odbora za mednarodno sodelovanje Kacinu razgovor o proslavi pri
Ruski kapelici,
- na dopustu ogledal urejenost Prekmurja,
- na Uradu za šport seja na temo Planica, vložek države cca milijardo SIT,
- na Ruski ambasadi operativni sestanek o slavnosti pri Ruski kapelici,
- seja na Ministrstvu za delo in socialne zadeve o kandidaturi za dom za ostarele,
- koordinacija županov v Bohinju, komunalni odpadki,
- razstava razglednic v Liznjekovi hiši,
- srečanje veteranov vojne za Slovenijo na Tromeji,
- otvoritev kolesarskega poligona ob žičnici,
- sprejem odličnjakov in prvošolčkov,
- strokovna ekskurzija v Bistrici ob Dravi (Avstrija) o predelavi odpadkov,
- proslava ob Dnevu državnosti,
- seja s predstavniki Smučarske zveze, Planica kot kandidat za izvedbo SP v
nordijskih disciplinah leta 2011 ali 2013,
- tekmovanje gasilcev treh dežel,
- dela na 120 m skakalnici v Planici se nadaljujejo.
Vlogo OŠ 16. decembra Mojstrana za vzgojiteljico v 1. razredu devetletke je potrebno
najprej strokovno obdelati in se bo obravnavala na naslednji seji.
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Pri vlogi Razvojne zadruge Dovje za podporo pri sodelovanji na razpisu za male
projekte je še premalo podatkov, da bi se OS opredeljeval.
Svetnik Zupančič je povedal, da na 15. seji ni govoril nobenih neresničnih trditev o
v.d. direktorici LTO-ja in ne more ničesar preklicati, niti se javno opravičiti.
Društvo invalidov pripravlja v Liznjekovi hiši razstavo ob 120 letnici rojstva in 60
letnici smrti Josipa Vandota. Prosi za eksponate, ki bi bili lahko razstavljeni.
Svetnik Miklič je opozoril na neurejenost magistralke, ni črt, bankine niso pokošene,
prometnih znakov se ne vidi.
Svetnik Makše je predlagal, da se v Gozd Martuljku pri mostu na magistralki naredi
ograja za kolesarje, da ne bi direktno pripeljali na cesto.
Župan je svetnike obvestil, da bo v juliju kratka seja s točko rebalans proračuna 2004.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisal:
Jaša Jelinčič

Zapisnik 16. seje

Župan:
Jure Žerjav, prof.

