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

Št.: 032/3-12/2004-JJ
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Z A P I S N I K
20. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 22.11.2004 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.

PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Bogomir Košir, Robert Robič, Jože
Zupančič, Emil Tavčar, Slavko Miklič, Franc Makše, Branko Dolhar, Miro Eržen,
Črtomir Kosmač, Žiga Židan, Gregor Benedik, Branka Vovk, Bojan Kordič, dr. Janez
Mlinar in Klavdija Gomboc, (15 od 16).
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Jože Krivc.
 POROČEVALCI IN DRUGI PRISOTNI: Jože Brudar – Tajnik občine, Vlasta
Skumavc Rabič – Vodja službe za negospodarstvo, Alojz Jakelj – Oddelek za
gospodarstvo in gospodarske javne službe, Egidija Košir Mrovlje – Vodja službe za
splošne in premoženjsko pravne zadeve, Rajko Puš - Vodja oddelka za gospodarstvo
in gospodarsko javne službe, Vida Černe - Oddelek za gospodarstvo in gospodarske
javne službe, Mojca Prešeren - Vodja službe za finance in proračun, Boštjan Pristavec
- Vodja oddelka za okolje in prostor.
 PRISOTNA NOVINARJA: Janko Rabič - Radio Triglav in Matjaž Arih - snemalec
ATM TV.
 OSTALI PRISOTNI: Vladimir Miketič in Robert Plavčak – občana.
Seja je posneta na 5 avdio kaset (tč.1,2,3,4,5).
Gradivo je objavljeno tudi na internetni strani www.kranjska-gora.si (občina, občinski svet).
Župan je vse prisotne lepo pozdravil.
Svetniki so najprej obravnavali
I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
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1. Obravnava in sprejem zapisnika 19. seje
Ad 1. Svetniki so zapisnik 19. seje prejeli v roku po pošti in še s sklicem 19. seje. Župan Jure
Žerjav je dal zapisnik 19. seje v obravnavo.
Bojan Kordič:
 Zanimalo ga je, če in kdaj bo sklicana seja na temo Planica, tako kot je zapisano v
zapisniku 19 seje.
Župan Jure Žerjav:
 Seja bo sklicana tako kot je bilo dogovorjeno na 19. seji občinskega sveta. Predvideni
termin za sklic izredne seje na temo Planica je med 13. in 18. decembrom, točen datum
pa bo znan po uskladitvi termina s Smučarsko zvezo Slovenije.
Bojan Kordič:
 V zapisniku pod točko pobude in vprašanja je opozoril in zahteval odgovor na
vprašanje o osebnih dohodkih, na kar čaka že od 19. januarja tega leta. Njegovo ime pa
je pri tem opozorilu zapisano z navadnim tekstom in ne poudarjeno, kot pri ostalih
svetnikih. Meni, da gre za provokacijo. Ponovno je zahteval pojasnitev, kdaj je bil
zahtevek za pridobitev informacij o osebnih dohodkih o občinski upravi posredovan
pooblaščencu za dostop do informacij javnega značaja, kot je bilo dogovorjeno na
majski seji. Zahteval je dopis na vpogled in odgovor pooblaščenca. Kljub večkratnim
vprašanjem ni prejel odgovora, zato je župana zadnjič opomnil, da bo svetniška
skupina zaradi kršitve Statuta občine, Zakona o lokalni samoupravi in pravic
zapisanih v Ustavi, prisiljena zavarovati svoj ugled in s tem ugled pravne države.
Župan Jure Žerjav:
 Opravičil se je Bojanu Kordiču, ker njegovo ime ni zapisano v mastem tisku. Napaka
bo odpravljena in dostavljen bo popravljen zapisnik 19. seje. Kar se tiče vprašanj z 12.
in 14. seje občinskega sveta glede plač, je bil odgovor posredovan svetnikom v gradivu
za 16. sejo, kjer so bile vse plače, na katere se je nanašalo vprašanje, javno objavljene.
Pridobljeno je bilo tudi mnenje Urada za lokalno samoupravo, kjer je zapisano, da
plače niso informacije javnega značaja.
Egidija Košir Mrovlje:
 Pojasnila je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. V gradivu za 16. sejo so bile
objavljene plače za JP Komunala, LTO Kranjska Gora in za delavce občinske uprave
po nazivih delovnih mest. Ta podatek se lahko dobi na vpogled, v kolikor je svetnik
spregledal odgovor v gradivu za 16. sejo občinskega sveta.
Bojan Kordič:
 Tega odgovora, tako kot je povedala Egidija Košir Mrovlje, niso pridobili.
Župan Jure Žerjav:
 Ta odgovor je bil objavljen v gradivu za 16. sejo občinskega sveta. Da pa ne bo
prihajalo do nesporazumov, bo odgovor, ki je bil v gradivu za 16. sejo, še enkrat
objavljen v gradivu za 21. sejo občinskega sveta.
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Žiga Židan:
 V razpravi o prostorski problematiki društev je navedel pevsko društvo samo kot
primer, s katerim je poskušal orisati problematiko večih društev.
Župan Jure Žerjav:
 Predlaga, da skupaj z Grzetičem poslušata magnetogram in pogledata, če je potrebno
kaj dodati. S spremembo tehnike snemanja sej, bo mogoče glasovni zapis seje objaviti
tudi na internetu.
Po razpravi je župan Jure Žerjav predlagal v sprejem naslednji sklep
SKLEP 20/1: Potrdi se zapisnik 19. seje Občinskega sveta s popravki.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je svetnike obvestil, da z dnevnega reda umika 4. točko: Imenovanje
direktorja JPK Kranjska Gora, d.o.o.. Obrazložitev je v Poročilu komisije za izvedbo
postopka imenovanja direktorja JPK Kranjska Gora, d.o.o.. Umika tudi 5. točko: Soglasje k
imenovanju direktorja LTO – Zavoda za turizem občine Kranjska Gora, ker postopki v Svetu
zavoda še niso zaključeni.
Župan je predlagal v potrditev naslednji dnevni red:
II. DNEVNI RED:
1. Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2005 – prva obravnava
2. Odlok o turistični taksi v občini Kranjska Gora
3. Predlog soglasja k razrešitvi vršilke dolžnosti direktorice Gorenjskih lekarn in
predlog soglasja k imenovanju direktorice Gorenjskih lekarn
4. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju občine Kranjska Gora za leto 2005
5. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v občini
Kranjska Gora za leto 2005
6. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno
zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
občini Kranjska Gora za leto 2005
7. Informacije, vprašanja in pobude
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.
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Ad 1. Župan Jure Žerjav je povedal, da je bil svetnikom posredovan, v prvo obravnavo,
predlog proračuna za leto 2005. Svetnikom je predstavil uravnoteženi predlog proračuna za
leto 2005. Zaradi težav pri oceni prihodkov za leto 2005 je predlog proračuna tako pozno v
prvi obravnavi. Razlog za to je, da še vedno ni izračuna primerne porabe za leto 2005 s strani
Ministrstva za finance. Vse pa kaže, da bo občina Kranjska Gora v letu 2005 deležna finančne
izravnave. Mojco Prešeren je zaprosil, da pojasni Odlok o proračunu in osnove o sestavi
proračuna.
Mojca Prešeren:
 Pojasnila je, da je proračun sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in načrta
razvojnih programov. V prilogi so: predlog besedila odloka proračuna, predlog
splošnega dela proračuna, plan prihodkov, predlog posebnega dela proračuna, predlog
odhodkov po funkcionalni klasifikaciji, obrazložitev plana prihodkov in odhodkov z
načrtom delovnih mest, programom modernizacije občinske uprave, planom prodaje
stvarnega nepremičnega premoženja ter predlog načrta razvojnih programov za leto
2005-2008. Članom sveta je predstavila predlog proračuna za leto 2005.
Župan Jure Žerjav:
 Povedal je, da so člani sveta kot dodatno gradivo k prvi točki prejeli: zapisnik Odbora
za komunalo in javno infrastrukturo, predlog svetnika Mira Eržena za uvrstitev
postavke Slovenski planinski muzej v Mojstrani v predlog proračuna občine Kranjska
Gora za leto 2005, ter predlog sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh. Župan
je prosil Bojan Kordiča, da kot predsednik Odbora za komunalo in javno infrastrukturo
povzame zaključke odbora.
Bojan Kordič:
 Predstavil je pripombe k proračunu in sicer:
Ni sredstev za že dogovorjeno javno razsvetljavo v Finžgarjevem naselju pri
Jelencu.
Premalo je sredstev v postavki 045.1., kar ne zadošča za potrebe po prometni
varnosti v občini.
Nikjer ni sredstev za ureditev javne poti na Kopiše.
V proračun je potrebno vključiti tudi sredstva za prometno signalizacijo v
Ratečah – označbo na cesti proti tromeji v središču vasi.
Ni zajetih sredstev za ureditev parkirnih površin v občini, prav tako ne
sredstev za pripravo centralnega parkirišča v Kranjski Gori.
Občina naj vzpostavi enotne kriterije za parkiranje po celotni občini.
Predlaga uvedbo nalepke za občane po simbolični ceni. Parkirne lističe pa naj
za celotno občino izdaja finančna služba občine.
Ni zadostnih sredstev za ureditev črnih odlagališč odpadkov.
Ni postavke, kjer naj bi se rešila zadeva odpadnih vod in meteorne
kanalizacije predvsem v naselju Kranjska Gora.
Nekaj sredstev bi morali nameniti tudi za izvedbo konjeniških poti.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da se bo postavitev električnega droga javne razsvetljave izvršila še v
letošnjem letu. Prometna signalizacija na cesti v Kopiše je bila delno urejena. Strinjal
se je, da se nameni več sredstev za ureditev prometne signalizacije. Glede parkiranja
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bo potrebno v strategiji prostorskega razvoja točno določiti cone, ki bodo namenjene
parkiranju. Se je pa strinjal, da je potrebno urediti večje parkirišče. Prebral je predlog
svetnika Mira Eržena. Predlagal je, da se sredstva zbrana s pavšalno turistično takso
namenijo izključno za izgradnjo turistične infrastrukture. V kolikor bodo ta predlog
izglasovan, ter predlog o Odloku o turistični taksi, bo to upoštevali v predlogu
proračuna za drugo obravnavo. Mira Eržena je zaprosil za dodatna pojasnila.
Miro Eržen:
 Na zadnji seji je že pojasnil, kako je glede Slovenskega planinskega muzeja. Med
obema sejama se je zgodilo nekaj zadev, ki obetajo, da se bodo stvari premaknile
naprej. Pojasnil je predlog, katerega so svetniki prejeli pred sejo. Glede na to, da je
občina partner v tem projektu je prav, da se nekaj sredstev nameni za izdelavo
projektne dokumentacije. Z ureditvijo prometa v triglavske doline bi Mojstrana postala
zanimiva za potencialne investitorje v turizem. Župana pa je vprašal, kako je z
odpravo poškodb na občinskih cestah po izgradnji kanalizacijskega sistema.
Župan Jure Žerjav:
 Zaprosil je Rajka Puša, da poda odgovor glede odprave poškodb na občinskih cestah
po izgradnji kanalizacijskega sistema.
Rajko Puš:
 V letu 2004 je bila imenovana komisija, v kateri je bil predstavnik občine, predstavniki
vseh krajevnih skupnosti, predstavnik JP Komunala ter predstavnik koncesionarja.
Komisija je popisala vse poškodbe na cestah. Imenovana je bila tudi komisija, ki bo na
terenu razmejila odgovornosti tako koncesionarja kot drugih izvajalcev na cestah.
Občina Kranjska Gora pa ne bo podpisala končnega kolodacijskega zapisnika pred
izvedbo sanacije občinskih cest.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je še, da bo v KS Dovje Mojstrana namenjenih kar nekaj sredstev predvsem v
stavbo KS, ter v sanacijo osnovne šole. Predlaga, da se sredstva v višini 5 mio SIT za
izdelavo projektne dokumentacije uvrstijo v predlog proračuna za drugo obravnavo.
Župan je predlog Mira Eržena podal v razpravo.
Mojca Prešeren:
 Pojasnila je, da bi moral biti predlog Mira Eržena uravnotežen.
Župan Jure Žerjav:
 Da ne bo kršena procedura, bo ta predlog upošteval v pripravi proračuna za drugo
obravnavo in ga uravnotežil. Svetniki o tem predlogu sedaj ne bodo glasovali.
 Prebral je tudi drugi predlog sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, v
katerem KS Rute predlaga, da se sredstva iz postavke 063.2. Vodovodna omrežja
prenesejo na postavko Prizidavo gasilskega doma za potrebe KS Rute.
Zaradi nekaj nejasnosti svetnikov pri sprejemanju predloga proračuna za leto 2005 v prvi
obravnavi, sta Mojca Prešeren in Egidija Košir Mrovlje obrazložili poslovnik občinskega
sveta, ki se nanaša na sprejemanje proračuna v prvi obravnavi.
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Bojan Kordič:
 Že leta 2000 so se skupaj s takratnim županom Jožetom Kotnikom dogovarjali o
dograditvi gasilskega doma za potrebe vseh krajanov. Krajevna skupnost Rute nima
svojih prostorov in sedaj delujejo v starem delu gasilskega doma v Gozd Martuljku.
Zadeva je sedaj tik pred gradbenim dovoljenjem in je potrebno pričeti z gradnjo.
Predstavil je stališče KS Rute, ki je privedlo svet KS do tega sklepa.
Črtomir Kosmač:
 Izgradnja vodohrama v Gozd Martuljku je v proračunu zaradi tega, ker kraj nima
nobene rezerve požarne vode ter to, da brez vodohrama v Gozd Martuljku ne bo
možno več graditi novih objektov. Če bi prišlo do okvare sistema, bi Gozd Martuljek
ostal brez vode. Zato JP Komunala že tri leta daje na občino pobude za izgradnjo tega
vodohrama. Za razvoj kraja je ta vodohram nujnost. Čudilo ga je, da so gasilci za to,
da se najprej naredi prostor za gasilski dom šele nato pa vodohram za požarno varnost.
Bojan Kordič:
 Stvari glede požarne vode niso takšne. Pri gradnji elektrarne, ki je last Staneta
Štefančiča je bil takrat pogoj, da naredi odjem požarne vode, kar je tudi uredil. Zato
prosi, da se upošteva mnenje KS Rute za prerazporeditev sredstev.
Robert Robič:
 Prebral je predlog, ki ga je že poleti spisal za pripravo predloga proračuna za leto
2005. V njem je zapisal tudi potrebo po investiciji dograditve prizidka gasilskega
doma. Na zboru krajanov KS Rute je bilo leta 2003 obljubljeno, da bodo sredstva za
prizidek gasilskega doma zagotovljena v proračunu za leto 2004 in sicer v vrednosti
polovice investicije in ne samo za izvedbo dokumentacije, kot se je zgodilo in s tem se
je začel zamik gradnje. S tem zamikom gradnje se sedaj srečujejo tudi za leto 2005 in
s tem se ne strinja. Bil je mnenja, da je potrebno zgraditi vodohram, ter pričeti s
prizidkom gasilskega doma v letu 2005. Bistven problem je, da ni profesionalnega
odnosa pri vodenju investicij. Tako se je investicija v zgradbo KS Dovje Mojstrana
povečala iz 68 mio na 87 mio SIT. Če bi se investicija vodila profesionalno, bi že tu
pridobili sredstva za gradnjo prizidka gasilskega doma. Na tak način pa se ta
investicija vedno premika iz leta v leto.
Jože Zupančič:
 Bil je mnenja, da je potrebno v Gozd Martuljku pričeti z gradnjo vodohrama in
prizidka gasilskega doma v letu 2005. Ne morejo si namreč privoščiti, da bi ob požaru
ostali brez vode. V lanskem letu mu je bilo zagotovljeno, da se bo investicija v
prizidek gasilskega doma pričela v letu 2005. Glasoval bo proti sprejemu takega
proračuna in predlaga, da se pripravi novi predlog proračuna. Opozoril je, da je v
gradivu, na strani 83, pri postavki 13.2. namenjenih 1.400 SIT za plačilo gradbenega
nadzora. Vprašal je koliko je konj v občini, da občina namenja 2 mio SIT za ureditev
konjskih poti. Meni, da bi lahko to drugače uredili in bi teh 2 mio SIT namenili za
prizidek h gasilskemu domu. Imel pa je tudi proceduralno vprašanje. V poslovniku
piše, da bi moral biti proračun v prvo obravnavo posredovan do 31.10. Postavil je še
vprašanje, ali ni primerno, da finančna komisija pri občinskem svetu pregleda predlog
proračuna, preden gre proračun v obravnavo, če je uravnotežen. Predlaga, da poiščejo
varianto, da ostane gradnja vodohrama in gradnja prizidka gasilskega doma.
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Bojan Kordič:
 Tu ne gre zgolj za prizidek KS, saj bodo v tem prizidku delovala vsa društva v KS
Rute. Po dolgem času bodo spet imeli dvoranico, kjer se bo izvajala kulturnoumetniška dejavnost v kraju.
Župan Jure Žerjav:
 Ker ni bilo več razprave je župan članom občinskega sveta predlagal, da glasujejo o
predlogu da se v proračunu za leto 2005 iz postavke 063.2. Vodovodno omrežje
sredstva v višini 15 mio SIT prenesejo na postavko Prizidava gasilskega doma za
potrebe KS Rute. Župan je povedal, da je predlog uravnotežen. Podpira gradnjo
prizidka, vendar pa postavka iz katere se jemljejo sredstva ni v ponos svetu KS Rute,
saj je vodooskrba tista s katero se občani srečujejo vsakodnevno in se mu ta predlog ne
zdi primeren. Poudaril je še, da občina Kranjska Gora obstaja 10 let in šele po 10 letih
občina Kranjska Gora pridobiva svoje prostore. Zavedati se je pa potrebno, da se ne da
vsega storiti takoj. Samo od odlagališča Mala Mežaklja je letno približno 70 mio SIT
manj prihodkov. Načrt razvojnih programov, ki je bil v lanskem proračunu, je glede na
prihodke, ki se obetajo v letu 2005 krepko precenjen. Zato je načrt razvojnih
programov v predlogu proračuna za leto 2005 precej bolj realno napisan. Zavedati se
moramo, da vsega naenkrat ne moremo graditi.
Jože Zupančič:
 Zdelo se mu je, da so bili svetniki KS Rute v hendikepu ob spoznanju, da se v kraju ne
bo nič dogajalo in so sprejeli zanj nerazumljiv sklep. Predlagal je, da se o tem sklepu
ne glasuje in da svetniki najdejo uravnoteženi predlog iz drugih postavk. Ne more pa
pristati, da v Gozd Martuljku ne bi imeli vode.
Črtomir Kosmač:
 Ni proti gradnji prizidka gasilskega doma, vendar je opozoril, da če ne bo vodohrama,
se bodo gradnje ustavile in če ne bo vodohrama je možno, da bi prišlo do pomanjkanja
vode ob požaru.
Jože Zupančič:
 Če se opusti gradnja vodohrama, se izključi razvoj vasi. Komunala ne bo izdajala
ustreznih dokumentov, če ne bo zagotovljene zadostne količine vode.
Ker so se pojavile nove nejasnosti glede sprejemanje predloga proračuna v prvi obravnavi je
župan Jure Žerav še enkrat prebral peti odstavek 80. člena poslovnika občinskega sveta.
Svetniki o tem predlogu lahko glasujejo ali pa ne glasujejo in prepustijo županu, da za drugo
obravnavo pripravi predlog in upošteva pripombe.
Jože Zupančič:
 Predlagal je 2 minuti odmora, da se svetniki iz KS Rute dogovorijo ali bodo o
predlaganem sklepu glasovali.
Župan Jure Žerjav:
 Za posvet svetnikov je odobril 5 minut odmora.
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Bojan Kordič:
 Pojasnil je, da so se dogovorili, da se glasuje o tem predlogu KS Rute, medtem ko
bodo za drugo obravnavo pripravili amandma za gradnjo vodohrama.
Ker ni bilo na to temo več razprave je župan Jure Žerjav predlagal, da glasujejo o naslednjem
predlogu:
V predlogu proračuna za leto 2005 se iz postavke 063.2. Vodovodno omrežje sredstva v
višini 15 mio SIT prenesejo na postavko Prizidava gasilskega doma za potrebe KS Rute.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 11
PROTI – 0

Predlog je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da so pisne predloge obravnavali, ter dal v razpravo predlog proračuna z
vsemi podanimi spremembami.
Črtomir Kosmač:
 Pri postavki 016.14. Mednarodno sodelovanje ga je zanimalo če bo godba na pihala iz
Belgije prišla leta 2006, kot piše v predlogu proračuna ali leta 2005.
 Pri načrtih razvojnih programov ga je zanimalo kako to, da v tem razvojnem programu
ni nabave gasilskega vozila za PGD Kranjska Gora leta 2007.
Župan Jure Žerjav:
 Godba na pihala iz Belgije bo prišla leta 2005. Glede nabave gasilskega vozila je
povedal, da glede na razpoložljive podatke ugotavlja, da se z letom 2006 končuje
opremljanje z gasilskimi vozili.
Črtomir Kosmač:
 Zanimalo ga je, kje je župan dobil informacije glede gasilskih avtomobilov. Po novi
zakonodaji o prevozu otok, sedaj samo novo vozilo PGD Gozd Martuljek izpolnjuje
pogoje za prevoze otrok.
 Postavil je še vprašanje, kako je sedaj z gradnjo komunalne baze, ker v proračunu ni
zasledil sredstev.
Župan Jure Žerjav:
 Pozanimal se bo, kako je glede nabav gasilskih vozil za prihodnje in to upošteval pri
pripravi proračuna.
 Po predračunu iz lanskega leta je bila cena komunalne baze 80 mio SIT. Po zdajšnji
ponudbi je cena precej višja, zato bodo morali revidirati projekte. Dela pa se na tem,
da bi se komunalna baza zgradila na lizing ali pa z odplačilom forsirane najemnine. JP
Komunala naj bi se za ta znesek zadolžila.
Črtomir Kosmač:
 Nastal je problem: poleg komunalne baze naj bi se pobirali tudi kosovni odpadki. Vsi
5 kubični zabojniki so umaknjeni in občani nimajo več možnosti, da odlagajo kosovne
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odpadke. Planirano pa je bilo, da naj bi maja že pričeli s pobiranjem teh odpadkov na
komunalni bazi. Zanimalo ga je, kako bodo sedaj organizirali pobiranje teh odpadkov,
če komunalne baze še ne bo.
Župan Jure Žerjav:
 Povedal je, da tudi JP Komunala vsa ta leta deluje v najetih prostorih in z izgradnjo
komunalne baze se bo rešil tudi problem prostora za JP Komunalo.
Jože Zupančič:
 Na občino sta prišli prošnji za finančno pomoč pri obnovi strehe na cerkvi v Ratečah
in Kranjski Gori. Zanimalo ga je, če je bil v zvezi s tem posredovan župniku Janezu
Avseniku odgovor.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da je župniku Janezu Avseniku podal ustni odgovor, da bo deloma ta
predlog upoštevan in je v ta namen namenjeno 1 mio SIT. V celoti pa vseh teh prošenj
ni možno rešiti.
Jože Zupančič:
 Predlagal je, da se v občini Kranjska Gora prepove prodaja razglednic na katerih so
sakralni objekti ali pa naj ti, ki prodajajo take razglednice nekaj sredstev namenijo za
obnovo teh objektov.
 Glede na razpravo o komunalni bazi pa je predlagal, da finančna služba občine
pripravi različne variante financiranja gradnje te baze.
Župan Jure Žerjav:
 Direktorica JP Komunale te variante že pripravlja in jih bo tudi predstavila.
Črtomir Kosmač:
 Glede prošnje župnika za obnovo strehe je povedal, da če bi bila v prošnji finančna
konstrukcija o stroških obnove, bi se lažje odločali o tej zadevi.
Klavdija Gomboc:
 Zanimalo jo je, kako je s prihodki od premoženja, denarne kazni se zmanjšujejo prav
tako pa se zmanjšujejo sredstva z razpisov. Kar se tiče glede LTO je opazila, da se
samo pri plačah indeks povečuje ostali indeksi so ostali v enaki višini. Upa, da so vsi
seznanjeni s pridobitvijo kandidature za incoming borzo. Zanima jo, kako bodo
izpeljali to borzo, da bi je ne bili, zaradi pomanjkanja denarja, prisiljeni odpovedati.
Opazila je, da na postavki smučarski avtobus ni sredstev. Sredstva za sprehajalne poti
pa so na dveh postavkah in bi jih bilo potrebno združiti. Ni se ji pa zdelo prav, da se
Turističnim društvom sredstva ne povečujejo. Ni se mogla strinjati z gradnjo in
rekonstrukcijo občinskih cest. Zanimalo jo je še, kako to, da se je investicija v
občinsko stavbo podražila iz 100 mio na 120 mio SIT. Glede investicij v šolo pa jo je
zanimalo, če je možno pridobiti kakšna sredstva s strani Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport.
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Župan Jure Žerjav:
 Kar se tiče plač in programa v LTO je pojasnil, da sta bila v letošnjem letu dva
zaposlena, ena delavka pa je delala preko študentskega servisa. Ob rebalansu so se
sredstva iz plač prenesla na postavko prireditve, sedaj pa se prenesejo nazaj na
postavko plače. Sredstva za Turistična društva se res ne povečujejo. Ker so želeli, da
nivo investicij ostane na sedanji ravni, ob predpostavki, da bodo prihodki v letu 2005
nižji, ni možno, da se drugje postavke povečujejo. Občinska stavba je prvi projekt, ki
se gradi po pravilniku o občinskih investicijah. Zaenkrat se ne odstopa od ocene
stroškov gradnje občinske stavbe. Pri odstopanju je prišlo ob obnovi Savske 1 stavba
KS Dovje Mojstrana, kjer so nekatera dela pri popisu podcenili. Postavka smučarski
avtobus je izpadla, ker je HTP Gorenjka kupila lasten avtobus in bo ta avtobus
brezplačno vozil. Kar se tiče obnove osnovnih šol je pojasnil, da bodo pri obnovi v
osnovno šolo v Mojstrani kandidirali na intervencijska sredstva za odpravo azbesta, ki
so v stenah te šole. Investicije, ki jih predvidevajo v proračunu za leto 2005 pa niso
take narave, da bi z njimi kandidirali na razpisih Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport. Kar se tiče prihodkov od premoženja, ostajajo še neprodani prostori na Titovi 86
na Jesenicah in prostori Pošte v Mojstrani. Pri prodaji zemljišč so prihodki realno
ocenjeni na osnovi tistih prodaj, ki so nekako že dogovorjene in potrjene. Pri planu
prodaje je v planu kar precej parcel. Ne želi, da bi se tukaj ponovila zgodba iz
Ljubljane.
Jože Zupančič:
 Vprašal je župana, kaj bodo prodajali čez nekaj let, ker imajo na vsaki seji točko
prodaja zemljišč.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da večina zemljišč, ki so predmet te prodaje, so že zasedena zemljišča, ki
jih koristijo drugi ali pa so to funkcionalna zemljišča ob objektih.
Bojan Kordič:
 Podal je pripombo glede prometa in javnih občinskih poti. Ves mandat se že opozarja
na katastrofalno stanje na občinskih cestah, ki potekajo po privatnih parcelah.
Dogovorjeno je bilo, da se bodo te zadeve pričele reševati v tem predlogu proračuna,
vendar ni zasledil postavke za ta namen. Da pa ni vse tako črno kot kaže, je navedel
primer Robič Marjana, ki je pripravljen brezplačno odstopiti parcelo za ureditev ceste,
pa tudi takih zadev ni v proračunu.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da so sredstva za odmere cest v proračunu.
Bojan Kordič:
 Opravičil se je, ker je to v predlogu proračuna spregledal. Generalno pa je to problem
v celi občini, saj ima JP Komunala zaradi tega tudi težave na terenu.
Bogomir Košir:
 Pojasnil je, da predlaganega predloga proračuna za leto 2005 ne bo podprl. Ta svet se
je dobro odločil za draženje (poviševanje cene) dovoza na Malo Mežaklo, zato so
nekateri prenehali voziti smeti na to deponijo. S tem smo si zagotovili, to deponijo za
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daljši čas uporabe. Od takrat naprej pa prihodki zaradi tega v proračunu padajo. V tem
času ni bil priskrbljen noben nov vir prihodkov.
 Nekateri so čez noč obogateli z odloki sprejetimi na občinskem svetu. To so tisti,
katerim se je zemljišče iz kmetijskega spremenilo v nezazidana stavbna zemljišča. Ta
vir prihodkov od davka bi bilo potrebno čim prej izkoristiti.
 Pri odhodkih je povedal, da je v postavki Razvojnih programov planiranih 5 mio SIT.
S to postavko se je strinjal. Vprašal pa se je, kaj nam bodo vsi razvojni projekti, če
lahko nekdo čez noč zazida iztek smučišča. Plačali so za projekte parkirišč, ki bi
potekali od hotela Larix do smučišča, sedaj pa je na tem območju postavljena hiša.
Egidija Košir Mrovlje:
 Kar se tiče nezazidanega stavnega zemljišča je pojasnila, da je bil odlok spremenjen in
dopolnjen. Ni pa možno pričeti pobirati davka za nezazidana stavbna zemljišča brez
baze podatkov. Ravno s pridobivanjem te baze pa so največje težave.
Bogomir Košir:
 V naslednji točki bodo obravnavali odlok o turistični taksi in prepričan je, da tudi tam
nimajo še urejene baze podatkov, pa bodo kljub temu sprejeli odlok.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da ni tako enostavno pričeti pobirati nadomestila za uporabo nezazidanih
stavbnih zemljišč, ker ni določenih kriterijev. Jeseničani imajo sprejet tak odlok,
vendar ga Davčna uprava ne izvaja. Kar se pa tiče gradnje na izteku štiri sedežnice
Dolenčev Rut je pojasnil, da je bila gradnja omogočena s spremembo prostorskih
dokumentov v prejšnjem mandatu občinskega sveta in sedaj na to ne moremo vplivati.
Se bo pa na tem območju gradil še en objekt.
Klavdija Gomboc:
 To bo dobra šola za pripravo prostorskih planov, ki jih bodo sedaj pripravljali. Upa, da
ne bodo imeli prednost spet tisti, ki se pravilno pišejo. Na smučišču se bo gradila še
ena stavba v podobni velikosti kot je ta sedaj, kar je katastrofa za Kranjsko Goro. Zato
upa, da se v prihodnosti to ne bo več ponavljalo.
Župan Jure Žerjav:
 Strinjal se je s Klavdijo Gomboc in mu je žal, da se to gradi prav sedaj, saj mora
dnevno odgovarjati na vprašanja o tej gradnji.
Slavko Miklič:
 Meni, da so županu sami otežili pogoje za sestavo proračuna. Skozi leto so mirno
glasovali za različne projekte, zdaj pa so v situaciji, ko želijo imeti vse te projekte tudi
v proračunu. Menil je, da so bili preveč širokogrudni; vsakemu prosilcu so vse odobrili
in vsakemu vse dali. Zdaj pa je županu toliko težje pripraviti proračun, saj je zahtev
zelo veliko. Potrebno je narediti tak proračun, da bo stimulativno vplival na razvoj v
kraju. V proračunu pogreša sredstva za obeleževanje trgov, cest in poti v naseljih z
obvestilnimi tablami in kažipoti. Menil je, da je Kranjska Gora turistično območje in
bi bila taka obeleževanja nujna. V postavki Varstvo okolja bi bilo potrebno dodati
postavko za vzdrževanje hudournikov in hudourniških objektov. Ta zadolžitev izhaja
iz zakonodaje, ki lokalnim skupnostim nalaga tudi te dolžnosti iz področja varstva
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okolja. Na območju občine pa je veliko hudournikov, ki ogrožajo naselja. Opozoril je
na posledice, če ti hudourniki ne bodo primerno vzdrževani.
Župan Jure Žerjav:
 Sredstev za obvestilne table res ni v proračunu, hudourniki in vzdrževanje teh pa so v
domeni države. Če bi morala občina na svojem območju skrbeti za hudournike, je
celoten proračun premalo samo za vzdrževanje teh.
Bojan Kordič:
 Povedal je, da je KS Rute na svoji redni seji 18.11.2004 sprejela sklep, da se župana
občine Kranjska Gora opozori glede priprave lokacijske dokumentacije za obvoznico
Gozd Martuljek in ureditev struge reke Save, kar mu je bilo svetovano s strani
inšpekcije Prometnega inšpektorata RS dne 13.07.2004.
Župan Jure Žerjav:
 Povedal je, da trenutno zaradi volitev ni sogovornika na ministrstvih. Kar se tiče
države bodo morali počakati, da se konstituira nova vlada. Ta zadeva ni zamrla in teče
naprej. Sta pa z inšpektorjem Markičem iskala možnosti, da ta projekt ceste uvrstita
nazaj v državni proračun.
Črtomir Kosmač:
 Spomnil se je, da je bila v časopisu Gorenjski Glas ali pa v Zgornjesavcu narejena
anketa med prebivalci o prednostnih nalogah v občini. Na prvem mestu je bilo
vzdrževanje cest. Opozoril je, da je v občini še kar nekaj kilometrov makadamskih
cest, ki predstavljajo določen problem za vzdrževalce, predvsem se je to pokazalo ob
zadnjem sneženju. Strinja se z Bojanom Kordičem, da je potrebno pričeti z odkupi
cest, ki potekajo po privatnih parcelah. JP Komunala se vsakodnevno srečuje s temi
težavami, saj mora vsak lastnik odobriti posege. Zanimalo ga je, kako vzpodbuditi
lastnike počitniških hiš in stanovanj, da bi se v občini prijavili za stalno, saj bi s tem
občinski proračun pridobil sredstva iz dohodnine.
Janez Mlinar:
 Mnenja je bil, da je veliko ljudi, ki so v naši občini prijavljeni za stalno. To se pozna
tudi na prihodkih proračuna iz naslova dohodnine. Proračun je, za občino s 5000
prebivalci, kar velik. Občine s podobnim številom prebivalcev imajo v proračunih
okoli 600 mio SIT. Čudilo bi ga, če bi res prišli na finančno izravnavo. Glede
odhodkov je imel pripombo pri povečevanju javne uprave. Opozoril je, da sta se v
letošnjem letu upokojila dva delavca in bi lahko z racionalizacijo pri tem kaj
privarčevali. Trend v proračunu se mu ne zdi vzpodbuden, saj se sredstva za investicije
zmanjšujejo. To je vidno predvsem na postavki ceste. So se pa pojavili pritiski s strani
turističnega gospodarstva. Potrebno bi bilo doseči skupen dogovor, kdo bo v kaj
investiral. Poudaril je, da če bi naredili samo pločnik po Koroški ulici do TGC, bi tudi
tam morda lokali zaživeli. Menil je, da je problem, pri večanju vsote fiksnih stroškov.
Če bo prišlo do pokrajin, se bodo pokrajine financirale iz koncesijskih dajatev. S tem
pa se bodo sredstva v proračunu občine zmanjšala. Zanimalo ga je tudi, kako to, da so
se sredstva za Krajevne skupnosti zmanjšala.
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Mojca Prešeren:
 Pojasnila je, da sta imeli KS Rute in KS Kranjska Gora v letu 2003 na svojih računih
presežek. Ker gre za proračunska sredstva in jih niso porabili, se sedaj poračuna ta
presežek iz preteklega obdobja.
Janez Mlinar:
 Zanimalo ga je še, kako to, da ima potem KS Rateče in KS Dovje Mojstrana za svojo
dejavnost toliko več sredstev.
Mojca Prešeren:
 KS Rateče in KS Dovje Mojstrana imata več sredstev, ker imata vsaka svoje poslovne
prostore in imata stroške telefona, ogrevanja, pisarniški material in druge stroške.
Ostali dve krajevni skupnosti pa imata vse v prostorih občine in do teh stroškov ne
prihaja.
Janez Mlinar:
 Mnenja je bil, da je ta proračun slabo načrtovan, vsaj kar se tiče investicij. Omenil je
priključek ceste pri čistilni napravi na Tabrah. Investicija naj bi na tem odseku prišla
50 mio SIT , po realizaciji pa je bilo teh stroškov za 27 mio SIT.
Mojca Prešeren:
 Pojasnila je, da še ni končne situacije za to investicijo.
Župan Jure Žerjav:
 Povedal je, da bi morali prvotno po projektu, celoten odsek ceste odkopati v globini 60
cm in zamenjati celotni spodnji ustroj ceste. Takšni so bili namreč pogoji Direkcije za
državne ceste, na osnovi katerih je bil nato pripravljen projekt. Na urgenco župana pa
je bilo z Direkcijo za državne ceste dogovorjeno, da se tisti del, ki se tiče državne ceste
samo preplasti s finim asfaltom.
Janez Mlinar:
 Na postavki 049.6. Ureditev pokopališča je bilo lani namenjenih 1 mio SIT, letos pa še
2 mio SIT. Zanimalo ga je, če se letos sredstva niso porabila in zakaj za drugo leto še
2 mio SIT.
Župan Jure Žerjav:
 Za pojasnitev, kaj se bo dogajalo na pokopališču je zaprosil za odgovor Črtomira
Kosmača.
Črtomir Kosmač:
 Leta in leta so opozarjali, da je novo pokopališče premajhno. Načrtovalci so se ušteli
in pokopališče je bilo potrebno povečati. Po obvozni poti do pokopališča tudi ni bilo
moč pripeljati vozička s krsto. Ta pot se je uredila in je sedaj lažje dostopna. Material
od poti so navozili na parcelo, kjer bodo pripravili dodatno pokopališče. Za poplačilo
računov potrebujejo 4 mio SIT, za asfaltiranje in prestavitev električnega droga 2 mio
SIT in še za ograjo 1 mio SIT.
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Janez Mlinar:
 Opozoril je še na problem vode z zajetja Jurež. Saj je ob nalivih voda umazana, kar je
velik problem. Ker ni opazil sredstev za ureditev te problematike, je prosil za
pojasnilo.
Župan Jure Žerjav:
 Zaprosil je Črtomira Kosmača, da poda pojasnila glede zajetja Jurež.
Črtomir Kosmač:
 Pojasnil je, da se je lani jeseni pojavilo zatekanje zalednih vod v sistem zajetja Jurež.
Kadar pride do velikih nalivov pridejo v vodo delci rudnin. Spomladi pa je bila v vodi
snežnica. Na vodi se pozna to, da je voda motna, vendar je neoporečna. Najprej so
čakali en mesec in pol na dovoljenje države za vrtino, nato so pridobili mnenja treh
hidrogeologov, ki so podali enako mnenje. Sanacija zajetja bo stala od 5 mio do 8 mio
SIT. S sanacijo bodo pričeli spomladi, sredstva pa so že zagotovljena.
Janez Mlinar:
 Pohvalil je investicije v osnovne šele. Predlagal je, da se postavke iz obeh osnovnih šol
poenotijo, da bodo imeli svetniki boljši pregled nad sredstvi. Zadovoljen je bil, da so
se našla sredstva za ureditev razsvetljave okoli osnovne šole Kranjska Gora. Opozoril
pa je, da bo oktobra nova dvorana in se bodo dejavnosti športnih društev preselile v
novo dvorano, kar bo vplivalo na prihodke osnovne šole v Kranjski Gori.
Gregor Benedik:
 Zanimala ga je postavka investicije v šport. V preteklem letu naj bi sredstva razdelili
na podlagi razpisa. Zanima ga, zakaj ta razpis ni bil izveden. V letošnjem letu je ista
postavka. Kljub temu, da je Odbor za šport pozval vsa društva in vse upravičence, so
bila sredstva razdeljena mimo Odbora za šport po nekem drugem ključu. Tudi on je
ugotavil, da se sredstva za plače v LTO povečujejo.
Župan Jure Žerjav:
 Povedal je, da so na področju športa v predlogu proračuna tri investicije. Razpisa ni
bilo, ker so bila sredstva pri prihodkih premajhna. Je pa v predlogu proračuna za leto
2005 zapisano, da bi se sredstva namenila za ureditev bivaka, obnovo Mihovega doma
ter za pridobitev uporabnega dovoljenja na teniškem igrišču v Mlačci. Kar se tiče plač
LTO je še enkrat pojasnil, da so lani z rebalansom plače znižali zaradi tega, ker sta bila
zaposlena samo dva delavca, ena delavka pa je bila zaposlena preko študentskega
servisa. V predlogu proračuna pa so predvideni trije redno zaposleni in se bodo ta
sredstva spet namenila za plače, tako kot je bilo tudi v preteklosti.
Žiga Židan:
 Mnenja je bil, da bi morali več narediti na prihodkovni strani, predvsem na nedavčnih
prihodkih, ki se znižujejo. Glede na to, da so na prihodkovni strani določene
proračunske postavke, za katere se predvideva namenska poraba teh sredstev, bi
pričakoval, da so ti prihodki z odhodki bolj natančno razdelani (turistična taksa in
koncesija od iger na srečo). Pričakoval je tudi večje odhodke za pripravo posameznih
projektov. Zanimalo ga je, če je občina finančno udeležena pri izgradnji nove štirisedežnice na poligonu, ter če je v proračunu kakšna postavka za komunalno opremo, ki
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jo mora ŠD Kranjska Gora pripeljati do svoje parcele, da bo prišlo do gradbenega
dovoljenja za športni park Ruteč.
Župan Jure Žerjav:
 Odgovoril mu je, da občina ni finančno udeležena pri gradnji štiri-sedežnice na
poligonu. ŠD Kranjska Gora mora najprej znotraj društva doseči soglasje kakšen
športni park bodo gradili in kakšno komunalno opremljenost bodo pripeljali v Ruteč.
ŠD Kranjska Gora se bo moralo povezati z gospodarstvom, saj sami niso zmožni
financirati športnega parka, kot so si ga zastavili. Upa, da bodo našli rešitev za ureditev
športnega parka Ruteč.
Gregor Benedik:
 Predlagal je, da se sredstva, ki niso bila letos porabljena na podlagi razpisa za šport
prenesejo v proračun za leto 2005 kot pomoč ŠD Kranjska Gora.
Robert Robič:
 Na prihodkovni strani ga je zanimalo, kako je s porabo koncesijskih dajatev. Zdi se
mu, da se pripravljavcu proračuna ta sredstva zdijo samoumevna. Obnašati bi se
morali bolj racionalno, da bi ta denar ostal za prave investicije v turistično
infrastrukturo.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da je koncesijska dajatev pomemben vir proračuna. Namenjena je izgradnji
turistične infrastrukture in zagotavljanja prijaznejšega okolja prebivalcem. Sam vidi
koncesijsko dajatev, kot vse ostale koncesijske dajatve. Tako kot morajo nekje tovarne
plačevati sredstva za onesnaženje zraka, je tudi igralnica določena obremenitev za
okolje. Po prvem maju so se na občini oglasili določeni investitorji in so obljubljali, da
bodo na območje naše občine pripeljali konkurenco, s tem pa povečali koncesijske
dajatve. Velika postavka v občinskih investicijah je plačilo kapitalskih stroškov
kanalizacijskega omrežja, ki bo v letu 2005 terjala 165 mio SIT. Če se prištejejo še
sredstva za varstvo okolja, pa je ta znesek že polovico vseh investicij. Je pa res, da
lahko zaradi tega v proračunu pustijo več prostora za investicije.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 20/2: Občinski svet se je seznanil z obrazložitvijo predloga proračuna občine
Kranjska Gora za leto 2005 in vanj vključenim načrtom delovnih mest, načrtom nabav
in gradenj in načrtom prodaje nepremičnega stvarnega premoženja in sprejema
obrazložitev kot ustrezno razlago in utemeljitev predloga proračuna.
GLASOVANJE:

Sklep ni bil sprejet.

PRISOTNIH – 15
ZA – 4
PROTI – 5
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SKLEP 20/3: Občinski svet ocenjuje, da je predlog odloka o izvrševanju proračuna
občine Kranjska Gora za leto 2005 ustrezno pripravljen za prvo obravnavo in nalaga
predlagatelju, da ob upoštevanju razprave na sejah delovnih teles občinskega sveta in na
seji občinskega sveta, pripravi predlog za drugo obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 4
PROTI – 7

Sklep ni bil sprejet.

SKLEP 20/4: Občinski svet se je seznanil z obrazložitvijo predloga načrta razvojnih
programov v obdobju 2005-2008 in sprejema obrazložitev kot ustrezno razlago in
utemeljitev predloga.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 4
PROTI – 6

Sklep ni bil sprejet.

SKLEP 20/5: Občinski svet ocenjuje, da je predlog načrta razvojnih programov v
obdobju 2005-2008 ustrezno pripravljen za prvo obravnavo in nalaga predlagatelju, da
ob upoštevanju razprave na sejah delovnih teles občinskega sveta in na seji občinskega
sveta, le-tega uskladi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 4
PROTI – 7

Sklep ni bil sprejet.

Ad 2. Župan Jure Žerjav je v uvodu povedal, da ima občina, na osnovi Zakona o spodbujanju
razvoja turizma, ki je bil sprejet januarja 2004, možnost, da se v Odlok o turistični taksi
uvrstijo tudi počitniške hiše in počitniška stanovanja. Zato je smiselno, da se sprejme nov
Odlok o turistični taksi. Predstavil je novi Odlok o turistični taksi. Sprejem odloka bo imel
tudi finančne posledice na proračun. Ocenjeno je, da bo letno okoli 15 mio SIT prihodkov. Na
dodatna vprašanja pa bo odgovarjala Vida Černe. Predlog odloka je dal v obravnavo.
Bogomir Košir:
 Zanimalo ga je, kdo je lastnik počitniške hiše.
Vida Černe:
 Lastnik je tisti, ki je vpisan v zemljiški knjigi kot lastnik nepremičnine.

17
Bogomir Košir:
 Opozoril je, da se v zadnjem času v občini izigravajo občinski odloki. Za stanovanjsko
hišo je določeno, da so v stanovanjski hiši lahko največ tri stanovanja. Upravna enota
pa tolmači, da lahko narediš neomejeno število apartmajev za oddajanje. Tisti, ki
kupijo takšen apartma, se ne morejo vpisati v zemljiško knjigo. To se pravi, da ne
bodo nikoli lastniki takšnih apartmajev. Zanimalo ga je, kako bodo takšne imetnike
apartmajev s tem odlokom obremenili.
Vida Černe:
 Pojasnila je, da zakon daje možnost, da zberejo prihodke v občinski proračun. Od
nekdaj so si želeli, da prispevajo k razvoju turističnega kraja tudi tako imenovani
vikendaši. Znano je dejstvo, da je težko pridobiti bazo lastnikov. Postavljala se bodo
vprašanja na katera bodo morali sproti iskati odgovore. Bogomirju Koširju je
povedala, da trenutno na njegovo vprašanje ne more odgovoriti. Prvotno je bilo
mišljeno, da bi posredovali Ustavnemu sodišču v preverbo odlok in vzorec odločbe.
Glede na to, da se želi povečati proračun na strani prihodkov, pa je padla odločitev, da
se gre v izvajanje odloka že v tem letu. Do 31. marca naj bi pričeli s pobiranjem
pavšalne turistične takse.
Bogomir Košir:
 Zanimalo ga je, če je lahko realno pričakovati, da bi pobrali to takso že za leto 2004.
Egidija Košir Mrovlje:
 Pojasnila je, da mora biti odlok do konca leta sprejet in objavljen. Po zakonu pa
morajo biti odločbe izdane do 31.marca za preteklo leto.
Janez Mlinar:
 Bil je mnenja, da se odlok sprejme. Zanimalo ga je, če obstaja kakšna koordinacija
med ostalimi občinami, ki so že ali pa sprejemajo takšen odlok.
Župan Jure Žerjav:
 Povedal je, da so na nivoju Zgornje Gorenjske župani o tem razpravljali. Enak odlok
so sprejeli že v Bohinju, Radovljici, Izoli, Piranu in Ljubljani. Največ težav bodo
imeli z vzpostavitvijo baze lastnikov.
Bojan Kordič:
 Zanimalo ga je, kako bodo reševali problem, da imajo nekateri, da bi se izognili
davkom prijavljeno osebo v teh objektih. Kako bodo to nadzirali in kako bodo pobirali
to takso. Zaradi izogiba plačil določenih pristojnosti so nekateri tu prijavljeni, v resnici
pa živijo drugje. Zanima ga, kdo bo to ugotavljal.
Vida Černe:
 V 23. členu zakona piše, da so zavezanci za plačilo lastniki teh apartmajev. Nadzor pa
vrši občinska in Davčna uprava. Glede preverjanja stalnega prebivališča pa je
povedala, da bo moral občinski organ pričeti s postopkom ugotavljanja na Upravni
enoti Jesenice.
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Žiga Židan:
 V 27. členu zakona je videl, da osebe od 7 do 18 leta plačujejo turistično takso v višini
50%, v odloku pa te osebe niso zajete.
Vida Černe:
 Povedala je, da je prišlo do napake in bo ta odpravljena do druge obravnave.
Jože Zupančič:
 Načelno se je strinjal z odlokom. Predlaga, da se to rešuje na nivoju države sistemsko.
Vprašal pa je, če bo šel ta denar v integralni proračun občine ali bo šel v kraj, na
območju katerega so ti vikendi.
Župan Jure Žerjav:
 Povedal je, da je to ena občina in en občinski proračun. Turistična taksa je namenjena
plačilu določenih storitev, ki jih ima gost v kraju brezplačno. Vsak gost, ki biva v
hotelu, plača turistično takso. Krajan, ki živi na tem območju za te storitve plačuje
dohodnino. Vikendaši pa prihajajo sem in ne plačujejo turistične takse, niti dohodnine.
Ob tem pa bo predlagal, da se pavšalna turistična taksa v celoti nameni v turistično
infrastrukturo.
Klavdija Gomboc:
 Vloženi so bili veliki napori, da je ta pavšalna turistična taksa prišla v zakon. Taka
pavšalna turistična taksa je praksa turističnih držav že dolga leta. Odlok je v celoti
podprla.
Črtomir Kosmač:
 V 14. členu odloka piše, da se z globo 100.000 SIT kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka sobodajalec in kmet, ki sprejemata turiste na prenočevanje. Zanimalo ga je,
če to pomeni, da sobodajalec in kmet ne smeta sprejemati turistov na prenočevanje.
Vida Černe:
 Pojasnila je, da se kaznuje tiste, ki ne pošljejo poročila in odvedejo turistične takse do
25. v mesecu za pretekli mesec. Do sedaj so imeli odlok samo za sobodajalce in kmete.
Sedaj je pa zakon dal možnost, da se poleg te takse poberejo sredstva za uporabo
počitniškega stanovanja, v katerem lastnik ni stalno prijavljen.
Bojan Kordič:
 Dogaja pa se, da nekateri oddajajo apartmaje, niso pa registrirani za to dejavnost in
tudi ti ne odvajajo turistične takse.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav predlagal v sprejem naslednja sklepa:
SKLEP 20/6: Občinski svet občine Kranjska Gora sprejme Odlok o turistični taksi v
občini Kranjska Gora v prvi obravnavi in ga posreduje v 10. dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 20/7: Pavšalna turistična taksa se v celoti nameni za investicije v skupno
turistično infrastrukturo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3. Župan Jure Žerjav je v uvodu povedal, da je občina soustanovitelj javnega zavoda
Gorenjskih lekarn. Svet zavoda Gorenjskih lekarn je občino pozval, da poda soglasje k
predlogu razrešitve vršilke dolžnosti direktorice Gorenjskih lekarn in predlog soglasja k
imenovanju direktorice Gorenjskih lekarn. Na dodatna vprašanja pa bo odgovorila Vlasta
Skumavc Rabič.
Ker ni bilo razprave je župan Jure Žerjav predlagal v sprejem naslednja sklepa:
SKLPE 20/8: Občinski svet občine Kranjska Gora soglaša z razrešitvijo vršilke
dolžnosti direktorice Gorenjskih lekarn Barbare Rems.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 20/9: Občinski svet občine Kranjska Gora soglaša k imenovanju Romane
Rakovec, mag.farm., roj. 18.07.1970, stanujoče v Škofji Loki, Vešter 15, za direktorico
Gorenjskih lekarn za mandatno obdobje 4 let. Mandat začne teči z dnem pridobitve
zadnjega soglasja občin ustanoviteljic.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0
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Ad 4. Župan Jure Žerjav je v uvodu prebral obrazložitev predloga sklepa o vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kranjska Gora za leto 2005. Na
dodatna vprašanja pa bo odgovarjal Alojz Jakelj.
Slavko Milič:
 Razlika med stanovanjskim in poslovnim namenom je še vedno ena proti tri. Zato je
mnenja, da je gospodarstvo preobremenjeno.
Branko Dolhar:
 Strinjal se je z Mikličem. Prav je, da so razlike, vendar pa so te prevelike. Ta razlika
naj bi se zmanjšala na ena proti dva.
Robert Robič:
 Zanimalo ga je, kakšne so izkušnje drugih občin.
Alojz Jakelj:
 Podatkov drugih občin ni imel pri sebi. Odlok je primerljiv z občino Jesenice. Občina
je razdeljena na cone, kar pomeni, da ne plačujejo vsi enake višine dajatev. Ministrstvo
za finance v zvezi s tem pripravlja nov zakon o obdavčitvi nepremičnin, ki bo med
drugim nadomestil plačevanje sedanjega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Bojan Kordič:
 Zanimalo ga je, če je možno te postavke razširiti predvsem na vikend območje.
Alojz Jakelj:
 V odloku je v 8. členu to razdelano. Tako da so točke za posamezne namene razdelane.
Bogomir Košir:
 Zanimalo ga je, kdaj je potrebno plačati nadomestilo za stavbno zemljišče.
Alojz Jakelj:
 Nadomestilo se prične plačevati pri gradnji hiše z izdajo lokacijskega dovoljenja.
Gregor Benedik:
 Zanima ga, kakšen je koeficient za stanovanje, v katerem lastnik živi, ni pa stalno
prijavljen.
Alojz Jakelj:
 Stalno prijavljeni imajo nižji koeficient.
Slavko Miklič:
 Zanimalo ga je, če je možno da vrednost točke znižajo.
Egidija Košir Mrovlje:
 Pojasnila je, da bi morali v tem primeru spremeniti odlok.
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Jože Burdar:
 Vedeti je potrebno, da je občina že razdeljena na cone oziroma na posamezna območja
razvitosti.
Bogomir Košir:
 Izpostavil je problem Doorsa v Mojstrani, kjer so zagrozili, da je to nadomestilo
potrebno zmanjšati, sicer bodo svojo proizvodnjo preselili drugam.
Ker ni bilo več razprave je župan Jure Žerjav predlagal v prejem naslednji sklep
SKLEP 20/10: Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Kranjska Gora za leto 2005.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5. Župan Jure Žerjav je predstavil slep o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za leto
2005.
Ker ni bilo razprave je župan Jure Žerjav predlagal v sprejem naslednji sklep
SKLEP 20/11: Sprejme se Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih
takasah v občini Kranjska Gora za leto 2005.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6. Župan Jure Žerjav je predstavil predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v občini Kranjska Gora za leto 2005.
Bojan Kordič:
 Zanimalo ga je, če je tudi tukaj več kategorij in ali so razmerja med običajnim
stavbnim zemljiščem in zemljiščem, kjer so apartmaji. Zanimalo ga je, če bi lahko
uveljavljali višje povprečne cene.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da sprejemajo samo sklep o povprečni gradbeni ceni. Cenitve posameznih
zemljišč pa opravljajo cenilci.
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Alojz Jakelj:
 Pri tem gre za sprejete povprečne cene stanovanjske površine, ki služi za izračun
stavbnega zemljišča. Po odloku iz leta 2000 je lestvica narejena po območjih. Ti
podatki služijo sodnim cenilcem in Davčni upravi za izračun davka na premoženje.
Po razpravi je župan Jure Žerjav predlagal v sprejem naslednji sklep
SKLEP 20/12: Sprejme se sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske
površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v občini Kranjska Gora za leto 2005.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7. Župan Jure Žerjav je v povedal, da je svetnik Miro Eržen na občinski svet naslovil
pobudo za ugotovitev stanja v podjetju KO-OP in MYCYCLE Mojstrana v zvezi z
ogroženostjo zaposlenih.
Miro Eržen:
 Opozoril je, da podjetje dolguje zaposlenim 4 plače. V dopisu je predlagal nekaj
sklepov in občinski svet prosi, da se do njih opredelijo.
Župan Jure Žerjav:
 Povedal je, da so preko oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe v stiku z
omenjenim podjetjem. Rajka Puša je zaprosil, da na kratko pojasni kakšne so
informacije o stanju. Je pa že v naprej povedal, da kot občinska uprava ali občinski
svet ne bodo mogli realizirati vseh predlaganih sklepov.
Rajko Puš:
 Povedal je, da bo te podatke predstavil s soglasjem direktorja g. Markoviča. Ko je g.
Markovič prevzel podjetje, naj bi bilo za 130.000 evrov terjatev do kupcev. Kot se je
izkazalo naknadno, izkazuje podjetje izgubo v višini 240.000 evrov. Ta izguba je
nastala predvsem iz razloga, ker so bila nekatera podjetja že v stečaju in niso mogli
izterjati sredstev. Ob prevzemu, bi šlo lahko podjetje v stečaj in s tem bi delavci
izgubili delo. Vendar pa se je g. Markovič odločil za sanacijo podjetja. Delavci so
trenutno doma in ne prejemajo plače. Delavcem pa dolgujejo tri plače. Inšpekcija za
delo je opravila pregled v podjetju, vendar občina ni seznanjena z ugotovitvami.
Občina pa trenutno še ni dala v izterjavo dolga za plačilo priključnine na kanalizacijo.
Miro Eržen:
 Dejstvo je, da delavcem dolgujejo že štiri plače in decembrska bo že peta plača.
Delavci lahko zahtevajo sodno varstvo ali pa morajo zahtevati izredno odpoved
delovnega razmerja. Ljudje pa še vedno verjamejo in upajo, da se bo stanje uredilo.
Članom občinskega sveta je predstavil sklepe, ki jih je predlagal v dopisu.
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Egidija Košir Mrovlje:
 Delavci bi se lahko preko sindikata obrnili na brezplačno pravno pomoč. Lahko bi tudi
zahtevali izredno odpoved delovnega razmerja in se prijavili na Zavod, kjer bi dobivali
nadomestilo plače.
Župan Jure Žerjav:
 V najkrajšem času bodo poskušali realizirati srečanje s predstavniki delavcev in
lastnikom. Proučilo se bo, kako bi se lahko začasno razbremenilo delavce. Kar se tiče
delovnega razmerja, bi delavcem lahko svetovali kam naj se obrnejo. So pa določena
sredstva v proračunu namenjena tudi za solidarnostne pomoči.
Bojan Kordič:
 Bil je mnenja, da je potrebno na osnovi dopisa in obrazložitve župana zavzeti določene
sklepe.
Župan Jure Žerjav:
 Predlagal je, da sprejmejo sklepe pod 1., 2. in 5. točko z dopisa Mira Eržena.
Robert Robič:
 Ne gre se samo za zaposlene. Zaposleni imajo tudi otroke, ki obiskujejo šolo.
Po razpravi je župan Jure Žerjav predlagal v sprejem naslednje sklepe
SKLEP 20/13: Skupina (župan, predstavnik OS, predstavnik občinske uprave – socialne
zadeve), takoj zahteva sestanek s lastnikom in predstavnikom zaposlenih z namenom, da
se ugotovi stanje in dogovorijo aktivnosti za sanacijo stanja.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 20/14: Občinska uprava pregleda možnost začasne razbremenitve (odložitve
plačila) obveznosti zaposlenih na nivoju občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 20/15: Poiskati možnosti materialne pomoči zaposlenim do sanacije stanja.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0
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Jože Zupančič:
 Med razpravo je bil omenjen občinski inšpektor. V načrtu delovnih mest pa je zasledil
naziv: občinski redar. Zanimalo ga je ime delavca na tem oddelku.
Jože Brudar:
 V kadrovskem načrtu se nahaja referent 1. To je kombinacija delovnega mesta referent
1/občinski redar - vodja občinskega redarstva. Delo pa opravlja Alojz Mertelj.
Obrazložil je sistematizacijo tega delovnega mesta.
Jože Zupančič:
 Zanimalo ga je, kako je s pokopališkim redom. Zanimalo ga je, če se niso določili
tipski spomeniki.
Črtomir Kosmač:
 Povedal je, da vsakomur izročijo načrt, kako naj bi ta tipski spomenik izgledal. Je pa
dokaj neprijetno, da bi JP Komunala odstranjevala netipske spomenike. Imajo pa
možnost, da za netipske spomenike zaračunajo višje najemnine.
Župan Jure Žerjav:
 Prosil je JP Komunalo, da se držijo pokopališkega reda, ki velja od prvega dneva na
tem pokopališču.
Bojan Kordič:
 Na seji Odbora za komunalo in javno infrastrukturo so v letošnjem marcu z direktorico
JP Komunala že opravili razgovor glede pokopališča. Takrat so se dogovorili, da je
potrebno upoštevati pokopališki red. Dogovorjeno je tudi bilo, da se naredi spisek
kršiteljev in da se poiščejo pravne možnosti za vrnitev zadev v prvotno stanje.
Župan Jure Žerjav:
 JP Komunalo bodo zaprosili za pisni odgovor glede izpostavljene problematike.
Jože Zupančič:
 Povedal je, da vsak dan posluša policista, ki po občini z modro lučjo in sireno lovi
domačine. Vedno je to isti policist. Meni, da občani ne kršijo predpisov v tolikšni
meri, da bi bil potreben pregon s sireno. Predlaga županu, da se poskuša vljudno
pogovoriti s komandirjem policije.
Robert Robič:
 Povedal je, da pri eko otoku v Gozd Martuljku policisti nadzorujejo promet. In tam
sredi noči lovijo kršitelje, s tem pa s hrupom motijo prebivalce na tem območju.
Bojan Kordič:
 Pozval je župana, da skliče sestanek z ustreznimi službami, glede problematike težkih
tovornjakov, ki se vse pogosteje pojavljajo po naši občini.
Župan Jure Žerjav:
 Povedal je, da je inšpektorja za ceste na to opozoril, vendar pa inšpektor glede
navedene problematike ni ukrenil ničesar.
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Slavko Miklič:
 Opozoril je, da na nekaterih območjih v občini ob prvem sneženju ni bilo dobro
spluženo.
Jože Zupančič:
 Na treh odsekih magistralne ceste mimo Kranjske Gore so trije robovi. Prosi, da se
dogovorijo s Cestnim podjetjem za ureditev te zadeve.
Črtomir Kosmač:
 Pojasnil je, da so težave nastale s tem, ker niso bili pripravljeni, da bodo morali plužiti
še Rateče. Naslednji dan po sneženju pa so jim iz KS Rateče sporočili, da nimajo
izbranega kooperanta za pluženje po KS Rateče. Ves ceste so bile splužene v roku 24
ur. Težave so imeli tudi z vozniki, ki še niso imeli zimske opreme.
Robert Robič:
 Zanimalo ga je, kako to, da pred šolo ni bilo spluženo. Pri hotelu Larix pa je plug že
plužil parkirišče.
Črtomir Kosmač:
 V tistem času je bilo 12 cm snega. Plug, ki pa pluži okoli šole je bil pa ravno takrat v
drugi ulici. Drugače ima pa, prostor pred šola prioriteto in tam zmeraj plužijo.
Žiga Židan:
 Zanimalo ga je, kako je s podrtim mostom na kolesarski stezi na Ekarci, ter kaj storiti z
vodnjakom pri Skavarju, ki je počil.
Črtomir Kosmač:
 Kolesarska steza je last države in ga mora popraviti Cestno podjetje. Glede vodnjaka
pa je povedal, da je vodnjak že zaščiten.
Bojan Kordič:
 Opozoril je, da Cestno podjetje ob sneženju ni očistilo mostov v Gozdu Martuljku,
zato so morali pešci hoditi po cesti. Prosil je župana, da opozori Cestno podjetje glede
pluženja. Od policije pa bo zahteval postopek, če upravljavec ceste ne bo čistil.
Župan Jure Žerjav:
 Pluženje ob prvem snegu ni potekalo tako kot bi moralo. Zato je sklical sestanek z
vsemi krajevnimi skupnostmi, občino in komunalo, da se operativno dogovorijo, kako
bo potekalo pluženje v bodoče.
 Svetnike pa je prosil za konkretne predloge za pripravo proračuna za leto 2005. Od
svetnikov pričakuje, da bodo v roku enega tedna poslali pisne predloge.
Seja je bila zaključena ob 21.50 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
Zapisnik 20 seje

Župan:
Jure Žerjav, prof.

