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Z A P I S N I K
18. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 20.9.2004 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 (odšel ob 19.20), Jože Krivc, Emil Tavčar (prišel ob
17.15), Slavko Miklič, Franc Makše, Branko Dolhar, Miro Eržen, Klavdija Gomboc,
Črtomir Kosmač, Žiga Židan, Gregor Benedik in Branka Vovk.
ODSOTNOST OPRAVIČILA: Bojan Kordič in Janez Mlinar.
OSTALI PRISOTNI VABLJENI: Občina – Jože Brudar, Vlasta Skumavc Rabič,
Egidija Košir Mrovlje in Jaša Jelinčič, OZG – Jože Vetrnik in Janko Kersnik,
zobozdravstvo – Damijan Kreutz, Dom dr. F.Berglja – Metka Gostič, CSD Jesenice –
Božo Pogačar, Športna zveza Jesenice – Brane Jeršin in JPK – Henrika Zupan.
PRISOTNI NOVINAR: Janko Rabič in snemalec ATM TV.
Seja je posneta na 5 avdio kaset (tč.1,2,3,4).
Gradivo je objavljeno tudi na internetni strani www.kranjska-gora.si (občina, občinski
svet).
Naknadno po pošti so svetniki prejeli že v sklicu napovedano gradivo za točko
Spremembe in dopolnitve pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v
Občini, Zapisnika sej Odbora za šport in športne objekte ter Odbora za zdravstvo,
socialno varstvo in skrbstvo ter Poročilo o stanovanjski dejavnosti. Pred sejo pa so
prejeli še pripombe Sveta KS Kranjska Gora in Program priprave strategije
prostorskega razvoja Občine. Svetnik Dolhar pa je članom razdelil dopis Smučarske
zveze Športnemu društvu Planica.
Svetniki so najprej obravnavali
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I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 17. seje
Ad 1. Svetniki so zapisnik 17. seje prejeli v roku po pošti in še s sklicem. V razpravi je
sodeloval podžupan Košir (ni prejel pisne obrazložitve, katere občinske odloke s
področja prostora UE ne upošteva pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo apartmajev
– župan bo to problematiko sprožil na sosvetu načelnika UE).
Svetniki so nato z 12 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 18/1: Potrdi se zapisnik 17. seje Občinskega sveta.
Ker je bila v gradivu za predlagano 4. točko Ukinitev javnega dobra in prodaja
nepremičnin napaka, na katero je opozoril Svet KS Kranjska Gora, svet KS Rute pa
zaradi nesklepčnosti še ni posredoval svojega mnenja glede prodaje zemljišča v Gozd
Martuljku, je župan umaknil to točko dnevnega reda.
Nato je predlagal spremenjen dnevni red, ki so ga svetniki brez razprave soglasno (13)
sprejeli.
II.
1.
2.
3.
4.

DNEVNI RED:
Osrednja tema –zdravstvo, socialno skrbstvo in šport
Spremembe Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini
Nabava vozila Unimog za JP Komunala
Informacije, vprašanja in pobude

Ad 1. Obsežno gradivo za osrednjo temo Zdravstvo, socialno skrbstvo in šport so
svetniki prejeli s sklicem. Po uvodu župana sta dodatno obrazložitev o delovanju
Osnovnega zdravstva Gorenjske in Zdravstvenega doma Kranjska Gora podala direktor
OZG Jože Vetrnik in dr. Janko Kersnik, ki sta tudi odgovarjala na vprašanja svetnikov.
V razpravi so nato sodelovali svetniki: Robič (pri ogroženih skupinah občanov ni
zanimanja za delavnice, v ambulanti ni zamenjav ob odsotnostih zdravnika), Zupančič
(zdravniki preveč zaposleni z administracijo, mladi se ne odločajo za študij medicine,
vpis omejen, koliko denarja zbranega za zdravstvo se porabi direktno za zdravstvo oz.
za zdravstveno oskrbo občanov, iz projekta ambulante v Mojstrani naj se ne črtajo
dela, ki bi bila morda potrebna v prihodnje), Kosmač (nujna medicinska pomoč ni
enakovredna z drugimi kraji v Sloveniji, tudi turisti nimajo zagotovljene primerne
zdravstvene oskrbe, normativi so bili delani v Ljubljani), Miklič (tudi tujci oz. turisti
nimajo primerne zdravstvene oskrbe, normativi ne upoštevajo dodatnega povečanja
pacientov ob sezonah, zdravstvena mreža je bila postavljena že pred nekaj leti), Eržen
(v kvoti sredstev za občane so zajeti tudi turisti, obnova ambulante v Mojstrani),
Gomboc (strošek za dodatno dežurno ekipo, strošek dežurne ekipe ob prireditvah naj se

3
uporabi tudi za investicije v zdravstvo na območju Občine) in Židan (ali še kakšno
turistično območje sofinancira zdravstveno službo).
V nadaljevanju je problematiko zobozdravstva dodatno predstavil in tudi odgovarjal na
vprašanja svetnikov dr. Damijan Kreutz. V razpravi so sodelovali svetniki: Eržen
(naročanje po telefonu ali internetu, zdravstvo je poslalo profitna dejavnost), Robič (ali
pacienti Klinarjeve nadaljujejo zdravljenje tudi v sedanji ambulanti, čakalna doba za
protetiko je 30 mesecev, preventivno in kurativno zdravljenje vseh prebivalcev se ne
izvaja), Košir (sredstva zdravstvene zavarovalnice se delijo po zdravniku in ne po
prebivalcih), Gomboc (modernizacija zobozdravstvene ambulante-2 stola), Zupančič
(zmanjšanje pravic s spremembo zakonodaje, neurejeno zobozdravstvo vpliva na
celotno zdravstvo), Tavčar (občani so premalo obveščeni o sistemu v zdravstvu, na
splošno se poslabšuje zobozdravstveno stanje) in Miklič (premalo koncesionarjev v
Občini, samoplačništvo in koncesija naj se ne mešata med seboj, Zavod za zdravstveno
zavarovanje nima dobička od samoplačnikov).
Po razpravi so svetniki soglasno (14) sprejeli
SKLEP 18/2: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s stanjem na
področju zdravstva v Občini Kranjska Gora.
Uvod v temo socialno skrbstvo je podala Vlasta Skumavc Rabič. Lion club Kranjska
Gora izvaja akcijo nabave osebnega avtomobila za delavke, ki izvajajo pomoč na
domu. Delo Doma upokojencev dr.F.Berglja je predstavila direktorica Metka Gostič, ki
je odgovarjala tudi na vprašanja. V razpravi so sodelovali svetniki: Miklič (Ljubljana
ima podobno ceno pomoči na domu, tudi dostava hrane na dom), Eržen (upad
uporabnikov pomoči na domu, dostava hrane na dom, čakanje na proste kapacitete v
domu), Tavčar (čakalne dobe za dom, gradnja doma v Kranjski Gori), Robič
(informiranje občanov o pomoči na domu tudi v Zgornjesavcu) in Zupančič (povečati
pomoč na domu s predhodno vzgojo).
Delo Centra za socialno delo je predstavil direktor Božo Pogačar, ki je odgovarjal tudi
na vprašanja. V razpravi sta sodelovala svetnika: Robič (porast problematike drog,) in
Židan (v porastu poraba trdih drog tudi zaradi nižje cene).
Svetniki so obravnavali tudi stanovanjsko problematiko. Sodelovali so svetniki: Robič
(neprofitna stanovanja, upravljanje Dominvesta z našimi stanovanji, potrebna celovita
obravnava stanovanjske problematike na eni naslednjih sej, poročilo Dominvesta),
Gomboc (način oddaje stanovanj prosilcem) in Miklič (spisek najemnikov potreben
obravnave in obrazložitve, republiški Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
posredovati svetnikom). Na eni naslednjih sej se bo obravnavala stanovanjska
problematika. V sodelovanju z Dominvestom se pripravi širše poročilo.
Po razpravi so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 18/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s stanjem na
področju socialnega skrbstva v Občini Kranjska Gora.
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Področje športa je najprej dodatno obrazložil župan. Naša Občina je na drugem mestu
v Sloveniji po finančnih sredstvih, ki se namenjajo za šport na prebivalca. Delo Odbora
za šport in športne objekte je predstavil svetnik Benedik. V razpravi so nato sodelovali
svetniki: Gomboc (Športno društvo lednih plezalcev ni kandidiralo na sredstva za
osnovno dejavnost), Robič (zelo dobro delo Odbora za šport in športne objekte) in
Židan (Odbor lahko opozarja na probleme).
Občan Miketič je zaprosil za besedo. Svetniki so mu z 12 glasovi za in brez glasu proti
izglasovali besedo (problemi v Športnem društvu Planica, občinska sredstva niso
trošena namensko).
Po razpravi so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 18/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s stanjem na
področju športa v Občini Kranjska Gora.
Ad 2. Glede na sklepe Odbora za šport in športne objekte je svetnik Benedik predstavil
predloge sprememb Pravilnika o načina vrednotenja športnih programov v Občini.
Dopolnil ga je Brane Jeršin, ki je po strokovni plati sodeloval pri pripravi predloga
sprememb Pravilnika.
Svetniki so brez razprave soglasno (13) sprejeli
SKLEP 18/5: Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve pravilnika o načinu
vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora.
Glede na to, da je bil ta Pravilnik 3 krat popravljen, so svetniki prav tako soglasno (12)
sprejeli
SKLEP 18/6: Sprejme se uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o načinu
vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora.
Ad 3. JP Komunala je na Občinski svet naslovilo dopis o nabavi rabljenega vozila
Unimog, ki so ga svetniki prejeli s sklicem. Glede na potrjene investicije bodo
potrebna dodatna sredstva, ki naj bi se zagotovila iz nerazporejenega dobička JP
Komunala. Dodatno obrazložitev je podala Henrika Zupan. V razpravi so sodelovali
svetniki: Miklič (mehanizacija naj bi bila na razpolago tudi domačinom), Krivc (kaj
pomeni starost vozila 5 let) in Kosmač (uporaba sedanjih priključkov na novem vozilu
je vprašljiva).
Po razpravi so svetniki z 12 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 18/7: Občinski svet soglaša z razporeditvijo dobička JP Komunala
Kranjska Gora, d.o.o. iz preteklih let za nabavo osnovnega sredstva v višini
razlike od planirane vsote (15 mio SIT) do nabavne vrednosti specialnega vozila
Unimog.
Soglasno (13) so sprejeli tudi
SKLEP 18/8: Občinski svet potrjuje nabavo specialnega vozila Unimog do
vrednosti 25 mio SIT.
Glede na to, da bi se moral dobiček javnih podjetij, ki so v 100 % lasti Občine, vračati
v občinski proračun, so svetniki po obrazložitvi soglasno (13) sprejeli
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SKLEP 18/9: Nabava specialnega vozila Unimog pri JP Komunala Kranjska
Gora d.o.o. se v vrednosti razlike nad 15 mio SIT evidentira v knjigovodstvu kot
obveznost do Občine Kranjska Gora za sredstva v upravljanju.
Ad 4. Svetniki so v gradivu prejeli Informacijo o izvedbi postopka za imenovanje
direktorja LTO in Informacijo o razpisnem postopku za direktorja JP Komunala
Kranjska Gora d.o.o., pred sejo pa še Program priprave strategije prostorskega razvoja
Občine Kranjska Gora.
Pred sejo je svetnik Dolhar svetnikom posredoval pismo Smučarske zveze Športnemu
društvu Planica v zvezi z izvedbo Finala za svetovni pokal v smučarskih poletih
Planica 2005. Obrazložitev problemov z vidika ŠD Planica in OK Planica je podal
Dolhar. Spoštovati se mora Statut Smučarske zveze, v OK-aju pa moramo imeti
odločilno besedo. Odpoved finala ne pride v poštev. Suma na kaznivo dejanje pri
poslovanju ni. V razpravi so nato poleg župana (gradnja Športnega centra v Planici in
gradnja 120 m skakalnice, poslovanje ŠD Planica se mora urediti, nihče v Sloveniji pa
naj ne razmišlja o tem, da tekme v Planici ne bi bilo) sodelovali svetniki: Eržen (ni
poročil, na OS obravnava le ob večjih zaostritvah, a brez konkretnih podatkov),
Gomboc (Planica tudi za turizem zelo veliko pomeni, vsi so pripravljeni sodelovati),
Benedik (problem lahko nastane, če Smučarska zveza res odpove tekmo), Makše
(tekma mora biti, Upravni odbor naj čimprej skliče Občni zbor ŠD Planica) in Miklič
(ni resnosti v odnosih med Smučasko zvezo in ŠD Planica).
Za konec se je Jelinčič ob svojem odhodu v pokoj zahvalil svetnikom za sodelovanje
pri 10 letnem delu z Občinskim svetom, župan pa mu je v imenu OS predal v spomin
skulpturo Občine Kranjska Gora.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisal:
Jaša Jelinčič

Zapisnik 18. seje

Župan:
Jure Žerjav, prof.

