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.: 032/1-7/04
Datum: 28.7.2004
Z A P I S N I K
17. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 26.7.2004 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.
PRISOTN-I(E): župan – Jure Žerjav, podžupan – Bogomir Košir (prišel ob 17.15) in
svetni-ki(ce) – Robert Robič, Jože Zupančič, Jože Krivc, Emil Tavčar, Slavko Miklič,
Franc Makše, Branko Dolhar, Miro Eržen (prišel ob 17.10), Klavdija Gomboc,
Črtomir Kosmač (prišel ob 17.05), Janez Mlinar in Gregor Benedik.
ODSOTNOST OPRAVIČILI: Bojan Kordič, Žiga Židan in Branka Vovk.
OSTALI PRISOTNI VABLJENI: Občina – Mojca Prešeren, Vlasta Skumavc Rabič,
Egidija Košir Mrovlje in Jaša Jelinčič.
PRISOTNI NOVINARJI: Mirko Rabič in snemalec ATM TV.
Seja je posneta na 4 avdio kasete (tč.1,2,3,4,5,6).
Gradivo je objavljeno tudi na internetni strani www.kranjska-gora.si (občina, občinski
svet).
Naknadno po pošti so svetniki prejeli predlog za razširitev dnevnega reda s potrebnim
gradivom in sicer: Oddaja nepremičnine v zakup in Ukinitev javnega dobra in oddaja
nepremičnine v zakup. Pred sejo so svetniki prejeli še dopis KS Dovje Mojstrana s
pripombami k 17. seji OS.
Svetniki so najprej obravnavali
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 16. seje
Ad 1. Svetniki so zapisnik 16. seje prejeli v roku po pošti in še s sklicem.
Svetniki so brez razprave soglasno (10) sprejeli
SKLEP 17/1: Potrdi se zapisnik 16. seje Občinskega sveta.
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Glede na to, da so svetniki prejeli naknadno po pošti predlog za razširitev dnevnega
reda, je župan predstavil razširjeni dnevni red.
Brez razprave so svetniki soglasno (11) sprejeli
II.

DNEVNI RED:

1. Poročilo o izvrševanju proračuna v I. polletju 2004
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine za
leto 2004 – skrajšan postopek
3. Predlog cene programa prvega starostnega obdobja v vrtcu v Mojstrani
4. Oddaja nepremičnine v zakup
5. Ukinitev javnega dobra in oddaja nepremičnine v zakup
6. Informacije, vprašanja in pobude
Ad 1. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine v I. polletju 2004 so svetniki prejeli s
sklicem. Dodatno obrazložitev je podala Mojca Prešeren, ki je tudi odgovarjala na
vprašanja. V razpravi je sodeloval svetnik Zupančič (v poročilu spregledal poročilo KS
Rute).
Po razpravi so svetniki soglasno (12) sprejeli
SKLEP 17/2: Sprejme se poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje od 1.1. do
30.6.2004.
Ad 2. Gradivo za obravnavo predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine za leto 2004 po skrajšanem postopku so svetniki prejeli s sklicem.
Župan je najprej kratko obrazložil postavke, pri katerih je predlagan rebalans. Dodatno
obrazložitev je podala Mojca Prešeren, ki je tudi odgovarjala na vprašanja. V razpravi
so sodelovali svetniki: Zupančič (glede na dopis KS Dovje Mojstrana zadeva Rampre,
zavarovanje ceste v Srednji Vrh, predlogi sprememb razvojnega programa se zbirajo),
župan (Občina je svoje obveznosti do Rampreta izpolnila), Kosmač (kolektor iz
Planice, panoramski avtobus, ni sredstev za vodovode), Miklič (linijo panoramskega
avtobusa po potrebi širiti), Mlinar (kaj je mišljeno pod postavko donacije), Eržen
(zadeva Rampre, vlaganja v Razvojno zadrugo Dovje kot sofinanciranje k
mednarodnim programom), Krivc (KS Dovje Mojstrana pisno obvestiti o izplačilu
obveznosti Občine do g. Rampreta), Gomboc (priprava strategije razvoja turizma za
celo Občino), Košir (turistično gospodarstvo že načrtuje razvoj širšega območja),
Miklič (določiti cilje razvoja turizma v celi Občini), Dolhar (pri razvoju upoštevati celo
Občino) in Tavčar (osredotočiti se na rebalans).
Po razpravi so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 17/3: Sprejme se Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine
Kranjska Gora za leto 2004.
Ad 3. Gradivo za obravnavo predloga cene programa prvega starostnega obdobja v
vrtcu v Mojstrani so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podal župan. V
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razpravi sta sodelovala svetnika Zupančič (cene se mu zdijo previsoke, starši plačujejo
le del te cene glede na plačilne razrede) in Mlinar (starši poznajo sistem plačevanja,
finančne posledice pri občinskem proračunu, spremenjen sistem obračunavanja).
Po razpravi so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 17/4: Občinski svet občine Kranjska Gora sprejme Sklep o določitvi cene
programa v vrtcu pri OŠ 16. decembra Mojstrana.
Ad 4. Gradivo za obravnavo oddaje v najem nepremičnine fundus parc. št. 13/7 in 14/8
k.o. Kranjska Gora so svetniki prejeli naknadno po pošti. Dodatno obrazložitev je
najprej podal župan. Dopolnila ga je Egidija Košir Mrovlje. V razpravi so sodelovali
svetniki: Zupančič (vedno rešujemo take zadeve z dodatnimi točkami, po njegovem
gradbeno dovoljenje ni veljavno, različne informacije vrednosti investicije v dvorano,
problemi ob eventuelni menjavi politične strukture v OS in župan, pregled s strani
Nadzornega odbora občine, Infrasport se še vedno ni dokončno organiziral), Gomboc
(svetnikom še ni bil predstavljen projekt, tudi brez sredstev Evrope turistično
gospodarstvo samo zgradi dvorano, izjava o pokritju finančne konstrukcije, reference
niso najboljše, Nadzorni odbor občine naj zadevo pregleda, OS naj o tem odloča na
korespondenčni seji), Eržen (Infrasport d.o.o. ni podal poročila o svojem delovanju, ni
prošnje za zemljišče, premalo predstavljenih dejstev, gre za ugled Kranjske Gore, ni na
vpogled pogodbe v dveh variantah, predlog za korespondenčno sejo v roku 10 dni, za
razpise se najemajo strokovne firme), Mlinar (očitek Infrasportu, pozno gradivo,
Infrasport naj pride pred OS z jasnimi podatki), Dolhar (ignoranca s strani Infrasporta,
kaj v primeru, če na razpisu ni uspeha, ni variante za drugačno gradnjo, tudi podpira
korespondenčno sejo), Kosmač (v.d. direktorica Infrasporta preobremenjena), Makše
(OS naj odloča, ne smemo zamuditi septembrskega roka razpisa, čez 10 dni situacija ne
bo bistveno drugačna), Krivc (spremenimo samo lastnika gradbenega dovoljenja in
omogočimo sodelovanje pri razpisu), Košir (pri poslovanju Infrasporta gre za
varčevanje v kolikor ne uspemo na razpisu, spreminjamo samo sklep iz odprodaje v
najem), Tavčar (ali je še vedno možnost dokapitalizacije s to nepremičnino) in Miklič
(potrebno je tudi zaupanje, ustvariti je potrebno pogoje za delovanje).
Po razpravi so svetniki z 8 glasovi za in brez glasu proti (prisotnih 13 svetnikov)
sprejeli
SKLEP 17/5: Sprejme se posamični program oddaje nepremičnine – fundus parc.
št. 13/7 in 14/8 k.o. Kranjska Gora v zakup Infrasport, d.o.o. Kranjska Gora, za
obdobje deset let od dneva podpisa zakupne pogodbe, pod pogojem, da prične z
gradnjo objekta, športno prireditvene dvorane, najkasneje v roku dveh let od
pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, sicer se pogodba razdre.
Ad 5. Gradivo za obravnavo točke Ukinitev javnega dobra in oddaja nepremičnine v
zakup so svetniki prejeli naknadno po pošti. Dodatno obrazložitev je podal župan.
Dopolnil ga je svetnik Benedik, ki je tudi predsednik Golf kluba Kranjska Gora. V
razpravi so sodelovali svetniki: Robič (možnost oddaje v najem brezplačno), Mlinar
(za Golf klub najemnina 36.000 SIT letno ne bo previsoka) in Zupančič (koliko Golf

4
klub plačuje najemnine za prostor, ki ga sedaj uporablja – prostor je v lasti države in ne
Občine).
Po razpravi so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 17/6:
Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parc. št. 885/30 k.o. Kranjska Gora
I.
Javno dobro preneha obstajati na parc. št. 885/30, travnik v izmeri 140 m2,
vpisano v seznamu I k.o. Kranjska Gora kot javno dobro.
II.
Nepremičnina s parc. št. 885/30, travnik v izmeri 140 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 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.
Prav tako soglasno (13) so sprejeli tudi
SKLEP 17/7: Sprejme se posamični program oddaje zemljišča parc. št. 885/30 k.o.
Kranjska Gora v zakup Golf klubu Kranjska Gora, za obdobje deset let od dneva
podpisa zakupne pogodbe. Program se izvede po izvedbi postopka ukinitve
javnega dobra na tem zemljišču.
Ad 6.
Svetnik Zupančič je županu postavil vprašanje, ali bo Občina kaj prispevala Občini
Bovec glede na potres. Že na dan potresa so gasilci iz naše Občine pomagali pri
odstranjevanju ruševin. Iz proračunske rezerve pa je bilo nakazano 1 milijon SIT za
pomoč prizadetim.
Ali bo Občinski svet reagiral na pripravo referenduma v Radovljici na temo gradnja
avtoceste, kjer smo tudi mi življenjsko prizadeti? Glede na to razpravo je župan
predlagal sklep, ki so ga svetniki soglasno (13) sprejeli:
SKLEP 17/8: Občina Kranjska Gora opozori Občino Radovljica, da naj omogoči
gradnjo avtoceste mimo Radovljice čim hitreje, ker to neposredno vpliva na
gospodarstvo, predvsem pa na turizem in življenje občanov Občine Kranjska
Gora.
Tudi na Bledu se pripravlja referendum proti gradnji oz. razširitev hidroelektrarne
Moste. Država naj uredi regulativo.
Na POP TV je direktor RTC Žičnice dal izjavo, da bo lokalna skupnost ena izmed treh
investitorjev žičnice na Poligonu v Podkorenu. Občina ne more sodelovati pri izgradnji
žičnice, izjavo pa lahko komentira le g. Šteblaj.
Kdaj bo OS predstavljeno finančno poročilo o prireditvi v Planici, poročilo o obnovi
120 m skakalnice, poročilo o javni polemiki, da bo vlada vložila 1 milijardo SIT za
razvoj Planice? Pričakuje pisni odgovor.
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Sekcija hotelirjev je zahtevala, da se Svet zavoda opredeli do ostanka 3.600.000 SIT, ki
naj se razdeli za potrebe sekcije hotelov. Z rebalansom proračuna je to že sprejeto.
Do kdaj predložiti zahteve do proračuna 2005? Čimprej naj se predložijo županu.
Svetnik Košir je opozoril, da je na zadnji seji Boštjan Pristavec naštel kar nekaj
odlokov, ki jih Upravna enota pri izdaji gradbene dokumentacije ne upošteva. Svetnik
želi to v pisni obliki, saj se Kranjski Gori obeta zopet izgradnja veliko apartmajev.
Verjetno bo potrebno načelniku UE izreči opomin oziroma to upoštevati pri mnenju ob
njegovem imenovanju. Župan bo to sprožil na sosvetu načelnika UE, ki bo septembra.
Na temo apartmajev je svetnik Dolhar zastavil vprašanje, ali Občina sploh lahko omeji
gradnjo apartmajev. Za turizem so glede na zakon o turizmu apartmaji dovoljeni.
Svetnik Krivc je podal pobudo, da se prične s programom priprave nove strategije
prostorskega razvoja. Glede na to so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 17/9: Sprejme se pobuda, da se prične s programom priprave nove
strategije prostorskega razvoja.
Svetnik Krivc je opozoril tudi, da je na spodnjem mojstranškem mostu preko Save še
vedno »balkonska« namesto odbojne ograje.
Svetnik Mlinar je postavil vprašanje trga v centru Kranjske Gore, kjer se pojavljajo
poškodbe. Za prireditve na trgu so potrebni stoli, katerih nabava je bila že
zagotovljena, a še ni realizirana. V jeseni bo trg saniran, za stole bo potrebno pridobiti
informacijo od LTO-ja.
Svetnik Makše je v imenu svetniške skupine LDS podal pobudo, da se cesta na Vršič
preimenuje v Rusko cesto.
Ali je situacija okrog odprtja in funkcioniranja muzeja v Ratečah dorečena?
Svetnica Gomboceva je najprej pohvalila, da so ob magistralki zamenjane odbojne
ograje, da je pokošena trava in počiščena kolesarska pot, predlaga pa, da se na trg
namestijo klopce, čeprav niso enotne barve.
Svetnik Benedik je opozoril, do pod Porentovim domom zopet teče kanalizacija v
Pišnico. Pregrada , ki je bila zgrajena pred tremi leti na Pišnici, razpada in voda ogroža
brežino. Preveriti, ali se lahko uveljavlja garancija. Izdelan pa bo lokacijski načrt za
ureditev Save mimo Martuljka, ki naj bi bil tudi podlaga za načrtovanje severne
variante obvoznice.
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.

Zapisal:
Jaša Jelinčič
Zapisnik 17. seje

Župan:
Jure Žerjav, prof.

