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Z A P I S N I K
25. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 25.04.2005 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
(odšel ob 20.45), Jože Zupančič (prišel 17.12), Emil Tavčar (prišel 17.19), Slavko
Miklič, Franc Makše, Črtomir Kosmač, Žiga Židan, Gregor Benedik, Branka Vovk,
Bojan Kordič, Miro Eržen, Klavdija Gomboc, Branko Dolhar in Jože Krivc (14 od
16).
dr. Janez Mlinar, Gregor Benedik – opravičeno odsotna.
 POROČEVALCI IN DRUGI PRISOTNI: Jože Brudar – tajnik občine, Egidija
Košir Mrovlje – vodja službe za splošne in premoženjsko pravne zadeve, Rajko Puš –
vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Vida Černe – oddelek za
gospodarstvo in gospodarske javne službe; Vlasta Skumavc Rabič – vodja službe za
negospodarstvo, Marija Markeš – TNP, Majda Loncnar – KGZS Zavod Kranj, Janez
Mertelj – Zavod za gozdove Slovenije, Peternel Emil – KGZ SAVA, Jaka Hrastnik –
LTO Kranjska Gora.

 PRISOTNI NOVINARJI: Mirko Rabič – radio Triglav, Matjaž Arih - ATM
Seja je posneta na 6 avdio kaset (tč.1,2,3,4,5,6).
Gradivo je objavljeno tudi na internetni strani www.kranjska-gora.si (občina, občinski svet).
Župan Jure Žerjav je vse prisotne lepo pozdravil. Povedal je, da so svetniki pred sejo dobili še
dodatno gradivo in sicer:
 Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2004 –
skrajšani postopek
 Za dodatno točko – Predlog za izdajo soglasja za enkratno letno nagrado direktorju OZG
za uspešno poslovanje v letu 2004

 Mnenje sveta KS Kranjska Gora
 Mnenje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh
 Zapisnik 13. seje Komisije za MVVI

 Dopis župana glede imenovanje predstavnika v svet Zavoda LTO
 Dopis skupine svetnikov Bogomir Košir, Robert Robič, Branka Vovk in Gregor
Benedik glede gradnje aparthotelov, apartmajev in stanovanj za trg ter izvajanje
proračuna
 Vprašanja svetnika Joža Zupančiča

Svetniki so najprej obravnavali
I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 24. seje.
Ad 1.
Svetniki so zapisnik 24. seje prejeli s sklicem 25. seje. Župan Jure Žerjav je dal zapisnik 24.
seje v obravnavo.
Bojan Kordič:
 Zanimalo ga je, kako to, da svetniki na seji niso bili obveščeni, da je Lesnina inženiring
dobila gradbeno dovoljenje za gradnjo apartmajev v Kranjski Gori.
Župan Jure Žerjav:
 Občina je bila o izdaji gradbenega dovoljenja obveščena dan po seji občinskega sveta.
Bogomir Košir:
 Vsem je jasno, zakaj na seji ni bilo prisotnih predstavnikov UE Jesenice.
Ker ni bilo več razprave je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 25/1: Potrdi se zapisnik 24. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Župan Jure Žerjav je povedal, da z dnevnega reda umika 3. točko Spremembe sklepa o
določitvi območij urejanja prometa in višini prispevka za urejanje visokogorskega
prelaza Vršič. Razlog za umik točke je, ker predlog ni bil usklajen z Razvojno zadrugo Soča.
Predlagal je dodatno točko Predlog za izdajo soglasja za enkratno letno nagrado
direktorju OZG za uspešno poslovanje v letu 2004.

Ker ni bilo predlogov za dodatne točke je župan Jure Žerjav dal na glasovanje dodatno točko
dnevnega reda: Predlog za izdajo soglasja za enkratno letno nagrado direktorju OZG za
uspešno poslovanje v letu 2004.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 10
PROTI – 1

Predlog je bil sprejet.

II. DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Osrednja tema – kmetijstvo in gozdarstvo v občini Kranjska Gora
Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna občine za leto 2004 –
skrajšani postopek
Sprememba Odloka o preoblikovanju javnega zavoda osnovno zdravstvo
Gorenjske
Predlog za izdajo soglasja za enkratno letno nagrado direktorju OZG za
uspešno poslovanje v letu 2004
LTO – Poročilo o delu za leto 2004
LTO – Program dela za leto 2005
Predlog sklepa o merilih za določanje plače direktorja Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske
Imenovanje direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske
Prodaja in najem nepremičnin
Menjava zemljišč
Pridobitev služnosti
Komisija MVVI:
- TNP – svet zavoda,
- JPK nadzorni svet – nadomestni član
Informacije, vprašanja in pobude

Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlog dnevnega reda.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 11
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav:
 V uvodu je predstavil poročilo o kmetijstvu in gozdarstvu v občini Kranjska Gora,
katerega so svetniki prejeli v gradivu, nato pa je prisotne goste povabil, da k poročilu
podajo še svoje pripombe.
Marija Markeš:
 Vsi kmetje iz občine Kranjska Gora, ki so v TNP, so vključeni tudi v okoljske
programe. V TNP pripravljajo program za boljšo povezanost med kmetijstvom in
turizmom.
Majda Loncnar:
 Pojasnila je, da na KGZS pokrivamo področje dopolnilnih dejavnosti. Bila je mnenja,
da bi morale občine, upravna enota ter kmetijsko svetovalne službe med seboj bolje
sodelovati. Trenutno je na državnem področju odprt razpis za dopolnilne dejavnosti.
Prisotne je seznanila, da bo v letošnjem letu potrebno prejete subvencije prijaviti v
napoved za dohodnino. Uspelo jim je organizirati mladino občin Kranjska Gora,
Jesenice in Žirovnica. Vsako leto se nekaj kmetij s svojimi izdelki predstavi na Ptuju v
času razstave Dobrote slovenskih kmetij.
Janez Mertelj:
 V lanskem letu je bilo manj posekanega drevja kot v preteklosti. Zaradi
denacionalizacije se je povečalo število lastnikov gozdov. V Zavodu za gozdove so
izvedli raziskovalno nalogo, s katero so želeli ugotoviti zakaj je tako majhno
zanimanje za koriščenje gozdov. Ugotovili so, da je povprečna starost lastnikov
gozdov je 61 let. Samo 8% lastnikov gozdov je mlajših od 40 let. Povprečna gozdna
posest je velika 3,6 ha. Samo 4% lastnikom gozdov prinaša gozd letni dohodek. V
lanskem letu so organizirali izobraževanje lastnikov gozdov ter pripravili kuhanje
oglja v Gozd Martuljku. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so vsako leto približno
v enaki višini. Ta sredstva ne zadoščajo za popravilo vseh obstoječih gozdnih cest,
trudijo pa se, da so vse gozdne ceste prevozne.
Župan Jure Žerjav:
 Povedal je, da se je direktor JEM Jesenice opravičil in ga ni na seji.
Emil Peternel:
 Predstavil je delovanje KGZ SAVA. Izpostavil je prodajo mleka v Italijo. Bil je
mnenja, da se bo zaradi prodaje mleka v Italijo izboljšalo ekonomsko stanje naših
kmetov. Med občino in zadrugo bo potrebno uskladiti še nekaj nerešenih zemljiških
zadev. Kot član NO je predstavil tudi delovanje JEM Jesenice. Uprava družbe je
predlagala stečaj podjetja. Bil je mnenja, da je dejavnost klanja potrebno ohraniti na
tem območju. S strani Veterinarske uprave je bilo dovoljeno le 1500 zakolov živine
letno. Z marcem 2006 ne bo več ovalnega žiga in ne bo več omejitve zakola. Zadruga
Sava Lesce bi obrat vzela v zakup z namenom, da se ohrani storitev klanja za kmete.

Črtomir Kosmač:
 Pojasnil je, da se Odbor za kmetijstvo na sejah ni sestajal, ker je bila za razdelitev
subvencij imenovana druga komisija. Tekoče zadeve so se reševale brez sklicevanja
vseh članov. Kmete so pozvali, da pripravijo smernice za delovanje kmetijstva v
bodoče, vendar od kmetov niso prejeli pobud. Pojavljajo se težave agrarnih skupnosti
pri denacionalizaciji. Marijo Markeš je prosil za pojasnilo, ali se je res zaradi vračila
zemljišč v območju TNP, državni pravobranilec pritožil na odločitev, da se zemljišča
vrnejo agrarni skupnosti. Poudaril je tudi, da v gradivu ni zasledil informacije o
Razvojni zadrugi Dovje. Emilu Peternelu je postavil vprašanje glede nerešenih
zemljiških zadev in JEM Jesenice.
Emil Peternel:
 Pojasnil je, da gre za zemljišča, ki jih uporablja občina bodisi kot javne ceste ali poti
ter povedal, da se je zadruga pripravljena dogovoriti z občino o rešitvi teh zadev.
Glede osebne odgovornosti v JEM Jesenice je povedal, da je nadzorni svet zamenjal že
dva direktorja. JEM Jesenice naj bi pričel obratovati predvidoma v jeseni, ko se prične
klavna sezona.
Marija Markeš:
 Glede denacionalizacije v TNP niso imeli nikoli nobenih pripomb. Pozna pa stališče,
da Državna pravobranilka zastopa mnenje, da je to javno dobro in zaradi tega zadeve
še niso rešene.
Miro Eržen:
 Bil je mnenja, da je sistem pridobivanja subvencij za kmete preveč kompliciran. Glede
problematike psov je povedal, da imajo za to sprejet odlok. V poročilu Zavoda za
gozdove je zasledil, da bi morali narediti strategijo gospodarjenja z gozdovi. Težnja
agrarnih skupnosti je, da bi se na posameznih delih gozdnih poti omejili dostopi, saj bi
se s tem omogočila boljša izraba teh poti za kmetijske namene. Emila Peternela je
vprašal, kako bo z JEM Jesenice v bodoče.
Marija Markeš:
 Glede postopkov pridobitve subvencij je povedala, da se dobo določeni postopki
poenostavili, določeni pa se bodo še poostrili. Vsak ukrep mora biti sledljiv od
Slovenije do evropske komisije.
Janez Mertelj:
 Pojasnil je financiranje za vzdrževanje gozdnih cest. V strategiji gospodarjenja z
gozdovi bi morali določiti prioritete koriščenja gozdov.
Emil Peternel:
 Klavna linija v JEM Jesenice je sedaj ena najsodobnejših v Evropi. Predelavo pa bi
morali preseliti v drug objekt in s tem bi zagotovili obratovanje.
Slavko Miklič:
 V poročilu TNP je pogrešal sodelovanje TNP z agrarnimi skupnostmi. V poročilu
Zavoda za gozdove je videl, da država ni zagotovila sredstev za odpravo posledic
neurja. Te naloge bo morala počasi prevzemati občina. Glede problematike psov ga je

zanimalo, koliko lastnikov živali je bilo na podlagi odloka že sankcionirano. Zanimalo
ga je, kako je s trženjem izdelkov pri dopolnilnih dejavnostih.
Župan Jure Žerjav:
 TNP ne more sodelovati z AS Kranjska Gora – Log, ker zadeve na sodišču še niso
urejene. Problematiko hudournikov se ne more prenesti na občinski proračun, ker je na
tem področju pristojna država. Poleg tega pa občina tudi nima finančnih sredstev, ki bi
bila potrebna za ureditev na tem področju. Povedal je, da je občina naročila študijo
stanja hudournikov v naši občini, ki jo bo predložila pristojnemu ministrstvu za
reševanje na tem področju.
Majda Loncnar:
 Če kmet želi tržiti svoje izdelke, mora imeti za to registrirano dejavnost.
Janez Mertelj:
 Stanje na hudournikih je zelo slabo.
Bojan Kordič:
 Navedel je primer gradnje stanovanjskega objekta na varovanem območju Gozda
Martuljka. Poudaril je, da je soglasje za gradnjo objekta izdal tudi TNP.
Jože Zupančič:
 Pohvalil je KGZ Sava za posel s prodajo mleka v Italijo. Zanimalo ga je, kako to, da se
zadeva v JEM Jesenice vleče tako dolgo ter kako je z osnovno čredo v občini. Kaj je
pomenil hrušev ožig za sadje na Gorenjskem. Janeza Mertelja je vprašal, kdo mora
sanirati stanje po sečnji v gozdu.
Janez Mertelj:
 Po zakonu je za stanje v gozdu odgovoren lastnik gozda. Pojasnil je postopek izvršbe
za neurejene zadeve v gozdovih.
Emil Peternel:
 Glavni problem v JEM Jesenice je, da imajo omejeno količino klanja 1500 glav živine
na leto. Kapaciteta klavnice je 10.000 glav živine na leto. Osnovna čreda zadnja leta
ostaja na enaki ravni. Zaradi hruševega ožiga je bilo v sadovnjaku Resje posekano
11800 dreves. Za lansko leto so dobili od države nadomestilo za izpad dohodka,
vendar se bo ta posek poznal 5 let.
Robert Robič:
 Bil je mnenja, da je gradnja objekta v varovanem območju Gozd Martuljka sramota.
Zanimalo ga je, če se je v zadnjih 10 letih na tem območju spreminjala meja TNP, saj
gre današnja meja ravno okoli tega prostora.
Marija Markeš:
 Meja TNP se od leta 1981 ni spreminjala.

Robert Robič:
 Emilu Peternelu je postavil vprašanje glede direktorjev v JEM Jesenice ter zakaj drugi
največji lastnik ni bil za dokapitalizacijo družbe JEM Jesenice.
Emil Peternel:
 Pojasnil je zadeve glede direktorjev. Ni imel informacij, zakaj drugi največji lastnik ni
bil za dokapitalizacijo družbe JEM Jesenice.
Žiga Židan:
 Bil je vesel, da je Janez Mertelj predlagal strategijo gospodarjenja z gozdovi. Predlagal
je, da bi jo razširili s strategijo sonaravnega razvoja občine. Zanimalo ga je, če bo
občinski svet sprejel kakšen sklep glede takšne strategije.
Župan Jure Žerjav:
 V vseh strategijah, ki so bile sprejete, je sonaravno gospodarjenje s prostorom v naši
občini imel poudarjeno vlogo. Strategija prostorskega razvoja bo morala te zadeve bolj
konkretno opredeliti. S tem se bodo preprečili takšni posegi, ki se trenutno dogajajo v
Gozd Martuljku. Še ene strategije za naravno okolje ne bi bilo smiselno pripravljati.
Žiga Židan:
 Janez Mertelja je vprašal, kako si je zamislil strategijo ravnanja z gozdovi.
Janez Mertelj:
 Strategija ravnanja z gozdovi bi bila lahko bolj podrobno opredeljena v prostorskem
ali gospodarskem razvoju.
Franc Makše:
 Zanimalo ga je, kako bi lahko kmetom omogočili, da bi lažje prihajali do občinskih
subvencij.
Črtomir Kosmač:
 Zaradi zime se niso izvedle določne melioracije v kmetijstvu. Obrazložil je
pridobivanje subvencij.
 Zanimalo ga je, kako bo z JEM Jesenice po letu 2006, ko omejitev za klanje ne bo več.
Emil Peternel:
 Po letu 2006, ko ne bo več klavnih omejitev, bo za JEM Jesenice dobro.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je delniški sporazum med delničarji v JEM Jesenice.
Črtomir Kosmač:
 Zanimalo ga je, kako je z vzdrževanjem gozdnih cest glede na to, da se poškodujejo ob
sečnji gozda, lastniki pa potem zadeve ne sanirajo.
Janez Mertelj:
 V tem primeru gre za gozdne vlake. Teh vlak se z denarjem za gozdne ceste ne
vzdržuje.

Žiga Židan:
 Predlagal je, da se sklep v gradivu dopolni s tem, da se imenuje komisija, ki bo
obstoječo strategijo občine dopolnila s strategijo sonaravnega gospodarjenja in rabe
gozdov.
Župan Jure Žerjav:
 Nove komisije ne bi ustanavljali. Te naloge naj bi prevzel Odbor za kmetijstvo in
gozdarstvo.
Bojan Kordič:
 Strinjal se je s tem, da to nalogo prevzame odbor. Predlagal je, da naj se odbor
posvetuje tudi s KS v občini.
Po razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 25/2: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s stanjem kmetijstva in
gozdarstva v občni Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predlagal, da Odlok o zaključnem računu proračuna občine Kranjska
Gora za leto 2004 obravnavajo po skrajšanem postopku. Gradivo za to točko so člani sveta
prejeli po pošti 31.3.2005. Člani sveta so na seji prejeli popravljen predlog odloka. Predstavil
je poročilo nadzornega odbora.
Jože Krivc:
 Zanimalo ga je, zakaj je tako velik ostanek sredstev v proračunu.
Mojca Prešeren:
 Obrazložila je na katerih postavkah in zakaj je prišlo do ostanka sredstev v proračunu.
Dobili so več sredstev iz naslova davka od prometa na nepremičnine. Prodalo se je
zemljišče podjetju Infrasport d.o.o., kar ni bilo planirano. Z ministrstva za finance so
dobili obvestilo, o sredstvih finančne izravnave. Nekaj sredstev je ostalo, ker določeni
programi niso bili povsem realizirani.
Bojan Kordič:
 V gradivu so člani sveta prejeli izpis zapisnika Nadzornega odbora občine. Bil je
mnenja, da bi morali prejeti celoten zapisnik Nadzornega odbora. Zanimalo ga je, če ima
Nadzorni odbor že predsednika.
Župan Jure Žerjav:
 Nadzorni odbor je izvolil predsednik. Predsednik je Jožef Lavtižar.

Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 25/3: Sprejme se odlok o zaključnem računu proračuna občine Kranjska Gora
za leto 2004.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 3.
Župan Jure Žerjav je v uvodu prestavil spremembo odloka o preoblikovanju javnega zavoda
Osnovo zdravstvo Gorenjske, nato pa pozval k razpravi.
Miro Eržen:
 Nikjer ni razloženo, če bodo spremembe naziva posameznih delovnih mest povzročile
povečanje stroškov plač na posameznih delovnih mestih.
Vlasta Skumavc Rabič:
 Finančnih posledic za občino te spremembe nimajo. Spremembe so bolj vsebinske
narave. Te spremembe je potrdila že večina občin soustanoviteljic.
Robert Robič:
 V sodobnih podjetjih se organizacija zmanjšuje, tu pa se dodajajo novi nazivi.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 25/4: Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju
javnega zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 4.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil predlog za izdajo soglasja za enkratno letno nagrado
direktorju OZG za uspešno poslovanje v letu 2004.
Bogomir Košir:
 Glede na datum dopisa je bil mnenja, da bi to gradivo lahko dobili že skupaj z ostalim
gradivom za 25 sejo. Predlagal je, da to zadevo najprej obravnavajo na KS.

Črtomir Kosmač:
 Bil je mnenja, da je direktor uspešen tudi zaradi tega, ker v Kranjski Gori ni dežurnega
zdravnika in rešilca. Zato se s predlagano nagrado ni strinjal.
Vlasta Skumavc Rabič:
 Pojasnila je, da je njena krivda, da je gradivo prišlo svetnikom šele pred samo sejo.
Direktor izpolnjuje vse kriterije, ki so določeni, da se mu ta nagrada izplača.
Bojan Kordič:
 Strinjal se je z Bogomirjem Koširjem, da naj zadevo najprej obravnava KS. Tega
predloga ne more podpreti.
Vlasta Skumavc Rabič:
 Prisotne je opozorila, da v primeru, če na predlog ne odgovorimo, to pomeni, da se z
njim strinjamo. Zato je svetnike pozvala naj o tem glasujejo.
Klavdija Gomboc:
 Zanimalo jo je, če se morajo vse občine strinjati s predlogom za nagrado. Strinjala se je
s Črtomir Kosmačem, da je stanje v zdravstvu v turistični občini kot je Kranjska Gora
slabo.
Vlasta Skumavc Rabič:
 Občina Kranjska Gora ima kot soustanoviteljica pri glasovanju samo 0,25% glasov.
Jože Zupančič:
 Bil je mnenja, da se o tej zadevi ne bi smelo spraševati svetnike.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 25/5: Občinski svet Občine Kranjska Gora, izdaja soglasje k izplačilu enkratne
nagrade za uspešno poslovanje v letu 2004 direktorju javnega zavoda Osnovno
zdravstvo Gorenjske Kranj, v višini 970.477,00 SIT bruto.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 2
PROTI – 12

Sklep ni bil sprejet.
Ad 5.
Župan Jure Žerjav je povedal, da bodo obravnavali poročilo o delu LTO za leto 2004. Poročilo
sta že obravnavala strokovni svet zavoda in svet zavoda ter nanj izdala pozitivno mnenje. Po
statutu mora občinski svet poročilo obravnavati.
Jože Zupančič:
 Čestital je novemu direktorju ter mu zaželel uspešno delo.

Jaka Hrastnik:
 Funkcijo direktorja je prevzel v letošnjem letu, zato je poročilo za preteklo leto
pripravila takratna v.d. direktorica.
Slavko Miklič:
 V poročilu za leto 2004 ni bila omenjena 100 letnica turističnega društva.
Jaka Hrastnik:
 Očitno je to po pomoti izpadlo iz poročila.
Ker ni bilo več razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 25/6: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Poročilu o delu

LTO – Zavoda za turizem občine Kranjska Gora za leto 2004.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 6.
Župan Jure Žerjav je povedal, da bodo obravnavali Program dela LTO za leto 2005. V skladu
s statutom mora soglasje k programu dati občinski svet. Program sta že obravnavala strokovni
svet zavoda in svet zavoda.
Branko Dolhar:
 Zanimalo ga je, kako je glede celovite podobe Kranjska Gora, ter kako je z zaščito
Kekca. Predlagal je, da bi v naslednjih poročilih pripravili preglednico, iz katere bi bile
razvidne primerjave med leti na področju turizma.
Jaka Hrastnik:
 Samo poročilo je bilo v letošnjem letu narejeno bolj v okrnjeni obliki. V prihodnje
nameravajo pripraviti dolgoročne plane in povezave. Glede celostne podobe je pojasnil,
da bodo morali naprej pogledati, če je potrebno sploh kaj spreminjati. Glede zaščite
Kekca ni imel informacij.
Klavdija Gomboc:
 Zanimalo jo je, v kateri fazi je strategija turizma občine Kranjska Gora. Poleg poročila
bi morali dobiti tudi število nočitev, povprečno dobo bivanja ter strukturo gostov.
Jaka Hrastnik:
 Na strategijo so bile podane pripombe in naj bi bila v kratkem končana. Zadnja
delavnica bo 11. maja. Na naslednji seji OS bo strategija turizma občine Kranjska Gora
predstavljena tudi svetnikom. Statistika se pripravlja in bo posredovana vsem
gospodarskim subjektom.

Bojan Kordič:
 Ob razpravi o Planici jim je Stanislav Valant povedal, da v kraju ni opazil nobene table,
ki bi turiste opozarjala na Pokal Vitranc in tekmo v smučarskih poletih v Planici.
Zanimalo ga je, kdo bo organiziral izlete za turiste po celotni naši občini.
Jaka Hrastnik:
 LTO je zainteresirano, da se ti dve glavni prireditve še bolj trži. O tablah so že
razpravljali. Glede izletov je povedal, da je to odvisno od turističnih društev. Vsak dan
bi predstavili en kraj v občini. Povezati se dobo morali s turističnimi društvi in hoteli, da
se goste motivira za ogled teh krajev.
Žiga Židan:
 Zanimalo ga je, katere prireditve na višjem nivoju naj bi se še organizirale v občini ter
kaj meni glede upravljanja s tekaškimi, kolesarskimi in konjeniškimi potmi.
Jaka Hrastnik:
 Organizirala naj bi se tekma v pasjih vlekah. En vikend bi tekmovali v Sloveniji
naslednji vikend pa v Italiji. Dogovarjajo se tudi za organizacijo tekme z gorskimi
kolesi. Skušali se bodo dogovoriti z HIT d.d., da bi skupaj organizirali določene
prireditve.
Miro Eržen:
 Nekaj več bi lahko naredili v Mojstrani ob organizaciji Živih jaslic in osvetlitvi slapa
Peričnik. Občina bi se lahko spomnila, da je letos 110 letnica postavitve stolpa na vrhu
Triglava.
Jaka Hrastnik:
 Strinjal se je, da so Žive jaslice velika promocija za kraj. Glede organizacije prireditev
so finančno zelo omejeni. Zaenkrat še nimajo programa glede praznovanja občinskega
praznika.
Jože Zupančič:
 Ves trud LTO in TD bo zaman, če se ne bo upošteval Odlok o javnem redu in miru.
Župan Jure Žerjav:
 Glede hrupa je povedal, da ima vsak, kogar hrup moti možnost poklicati policijo.
Po končani razpravi, je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLPE 25/7: Občinski svet daje soglasje k Programu dela LTO – Zavoda za turizem
občine Kranjska Gora za leto 2005.

GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil predlog sklepa o merilih za določanje plače direktorja
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Plača direktorja ne sem presegati 90% največje plače
župana občin ustanoviteljic.
Bojan Kordič:
 Plača direktorja zavoda bi morala biti 90% povprečne plače vseh treh županov in ne
samo najvišje županske plače. Zanimalo ga je še, če je občina Kranjska Gora
enakovredna ustanoviteljica RAGORJA.
Vida Černe:
 Občina je enakovredna ustanoviteljica RAGORJA. O višini plače so se dogovorili vsi
trije župani na skupnem srečanju.
Bojan Kordič:
 Zanimalo ga je, če se šele sedaj uveljavlja 100b člen, ki govori o plačah in ali je imel
direktor do sedaj višjo plačo.
Vida Černe:
 Plača direktorja je bila do sedaj dosti nižja.
Jože Zupančič:
 Zanimalo ga je, kakšna bo plača direktorja v primeru, da bo delo slabo opravljal.
Župan Jure Žerjav:
 Osnovni količnik za plačo znaša 8,3. Ostala plača je odvisna od uspešnosti poslovanja.
Miro Eržen:
 RAGOR so ustanovili z namenom, da bi izpeljal določene projekte v občini. Ni se mu
zdelo smiselno, da zavod dela še ostale zadeve. Občinski svet bi moral biti na vsaki seji
informiran o projektih, ki bi jih lahko izvedel RAGOR.
Vida Černe:
 Ko se je ustanovil RAGOR, so dobili evropska sredstva tudi za zaposlene. Ker so bile
plače nizke so si zaposleni poiskali druge službe. S tem je RAGOR zgubil strokovnjake
za uspešno delo. Naloga občin je, da zagotovijo v proračunu sredstva za izpeljavo
določenih projektov, ki jih naročijo pri RAGOR-ju.

Po končani razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 25/8: Sprejme se predlog Sklepa o merilih za določanje plače direktorja
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 25/9: Občinski svet pooblašča župana, da dokončno uskladi besedilo sklepa na
podlagi razprave na občinskih svetih občin ustanoviteljic. Z uskladitvijo župan seznani
občinski svet na prvi naslednji seji.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 8.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil gradivo za imenovanje direktorja Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske.
Jože Zupančič:
 Zanimalo ga je, kolikšna je letna članarina občine v RAGOR-ju.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da se članarina ne plačuje. V lanskem letu so bili s strani občine
sofinancirani naslednji projekti: regionalni razvojni program, podjetniški krožek v
osnovnih šolah, žensko podjetništvo, lokalni pospeševalni center, izdelava razvojnega
programa podeželja in e-šola. Posledic za občinski proračun ni.
Miro Eržen:
 Pogrešal je program oz. vizijo razvoja podjetja s strani kandidata za direktorja.
Slavko Miklič:
 Bil je mnenja, da so premalo seznanjeni s programom kandidata za direktorja.
Bogomir Košir:
 RAGOR bi moral izvajati programe, ki jih naroči občina predlagala. Pri glasovanju se
bo vzdržal.

Miro Eržen:
 S takšno agencijo bi si občina lahko veliko pomagala. V kolikor bodo na teh projektih
delali neizkušeni ljudje, jim nihče ne bo zaupal izvedbo projektov.
Župan Jure Žerjav:
 Občina bo za projekte izbirala ponudnike, ki bodo v danem trenutku najbolj
konkurenčni. Teh ponudnikov je kar nekaj. Prav zaradi tega se ne morejo vezati na
RAGOR.
Jože Zupančič:
 Prav je, da je nekje v bližini takšna agencija, da bi jo lahko občina izkoristila za določne
projekte. Na trgu se lahko poišče najboljšega ponudnika.
Miro Eržen:
 Razlika med agencijami je v tem, da neka agencija isti projekt izpelje bolje kot druga
agencija. Se je pa strinjal, da se takšna agencija potrebuje v naši bližini, da ne bodo vsi
projekti odšli drugam.
Klavdija Gomboc:
 Ko se je ustanavljal RAGOR, je bilo rečeno, da bo koordiniral delo na področju turizma.
Sedaj jim je to vlogo prevzel BSC Kranj.
Župan Jure Žerjav:
 Zakonodaja je predvidela, da bi imela vsaka regija razvojno agencijo. Na Gorenjskem so
tri razvojne agencije in skupaj predstavljajo regionalno razvojno agencijo.
SKLEP 25/10: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k imenovanju Steva
Ščavničarja, roj. 06.08.1953 iz Jesenic, Cesta 1. maja 46, s 1.5.2005 za direktorja
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, za mandatno obdobje 4 let.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 3
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 9.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil gradivo Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest RAGOR.
Miro Eržen:
 Zanimalo ga je, če sta 9. in 11. člen usklajena.
Egidija Košir Mrovlje:
 9. in 11. člen imata vsak svojo podlago v različnih zakonih. Po njenem mnenju, člena
nista v nasprotju z zakonom.

Jože Brudar:
 Bil je mnenja, da količniki v katalogu delovnih mest niso pravilni.
Jože Zupančič:
 Predlagal je, da se točka umakne z dnevnega reda in se preveri, če so količniki pravilni.
Župan Jure Žerjav:
 Točka se umakne z dnevnega reda.
Ad 10.
Župan je v uvodu predstavil prodajo in najem nepremičnin, za katere so svetniki prejeli
gradivo.
Miro Eržen:
 Zanimala ga je informacija, kako je z zemljišči kjer so bloki v Mojstrani. Lastniki teh
zemljišč so v preteklosti dobili samo simbolično vsoto denarja. Zanima jih, kdaj in na
kakšen način se bodo sedaj zadeve uredile.
Egidija Košir Mrovlje:
 Zemljišče, kjer stojita dva bloka, je še v postopku denacionalizacije. Za ostala zemljišča
v kolikor se bo izkazalo, da lastnikom sredstva niso bila izplačana, bodo morali o
morebitnem izplačilu odločati na občinskem svetu.
SKLEP 25/11: Program prodaje stvarnega nepremičnega premoženja občine za leto
2005 se dopolni s prodajo zemljišča s aprc. št. 690/1 in 690/2 k.o. Gozd.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 25/12: Sprejme se posamezni program prodaje za naslednje nepremičnine: parc.
št. 862/6 k.o. Kranjska Gora, za parc. št. 2010/18, 1275/9, 1275/10, 1275/11 in 1275/12,
vse k.o. Dovje, in za parc. št. 690/1 ter 690/2 k.o. Gozd.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

SKLEP 25/13: Sprejme se posamezni program najema zemljišča s parc. št. 2083 k.o.
Dovje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 25/14: Na podlagi sprejetega posameznega programa Občina Kranjska Gora
sklene kupoprodajne pogodbe:
- za parc. št. 862/6 k.o. Kranjska Gora s Tomažem Arihom,
- za parc. št. 2010/18 k.o. Dovje s Tramte Brankom in solastniki (žena, starši);
- za parc. št. 1275/9, 1275/10, 1275/11 in 1275/12 k.o. Dovje z lastniki
nadstrešnic: Razboršek Marija, Kelih Marija in Viljem, Kokec Karel in
Marija ter Zalokar Igor in Klakočer Stanka,
- za parc. št. 690/1 in 690/2 k.o. Gozd z Adolfom Kosmačem.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 25/15: Na podlagi posameznega programa oddaje v najem se sklene najemna
pogodba za najem zemljišča parc. št. 2083 k.o. Dovje z najemnikom Slavkom Rženom.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 25/16: Pogodbe se sklenejo v skladu s pogoji, določenimi v sprejetem
posameznem programu. Stroške davka na promet nepremičnin oz. DDV kot tudi stroške
overitve pogodbe nosijo kupci oz. najemnik.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Ad 11.
Egidija Košir Mrovlje je v uvodu predstavila menjavo zemljišč, za katero so svetniki prejeli
gradivo.
Črtomir Kosmač:
 Pozorni morajo biti, da po parcelah, ki so sedaj predmet menjave s Robič Danielo ne bo
šla meteorna kanalizacija.
Egidija Košir Mrovlje:
 V kolikor bo po teh parcelah potekala meteorna kanalizacija, bo potrebno vpisati
služnostno pravico.
Jože Krivc:
 Zanimalo ga je, če na parc.št. 885/126 k.o. Kranjska Gora stoji objekt.
Egidija Košir Mrovlje:
 Pojasnila je, da je na tej parceli postavljen objekt, ki nima potrebnih dovoljenj. Preko
inšpektorja so že ukrepali.
Ker ni bilo več razprave je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa
SKLEP 25/17: Občina Kranjska Gora naroči geodetsko odmero dela zemljišča s parc. št.
401/4 k.o. Kranjska Gora, na katerem stojijo drvarnice pri večstanovanjski hiši Naselje
Slavka Černeta 14 in odmero funkcionalnega zemljišča k drvarnicam in samemu
objektu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 25/18: Po izvršeni odmeri in pridobitvi geodetske odločbe, s katero bo določen
novo odmerjeni del zemljišča parc. št. 401/4, se sklene menjalne pogodba, po kateri se
novo odmerjeni del zemljišča parc. št. 401/4 zamenja za občinski zemljišči parc. št.
885/125 in 885/126, vse k.o. Kranjska Gora. Stroške odmere davka na promet
nepremičnin kot tudi stroške overitve pogodbe poravna vsaka od strank za pridobljena
zemljišča.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Župan Jure Žerjav je obrazložil menjavo zemljišča s stranko Ivano Žerjav Čelesnik. Ker ni
bilo razprave je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP 25/19: Občina Kranjska Gora sklene menjalno pogodbo, po kateri se zemljišče
parc. št. 830/17 zamenja za zemljišča s parc. št. 808/135, 808/161 in 808/190, vse k.o.
Kranjska Gora, s tem da stroške postopka nosi v celoti Občina Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 12.
Župan Jure Žerjav in Egidija Košir Mrovlje sta obrazložila prošnjo za pridobitev služnosti
preko zemljišča s parc.št. 174/44 k.o. Gozd za stranko Igorja Benkoviča.
Bojan Kordič:
 Zaradi nejasnosti z drugimi lastniki na tem območju je predlagal, da se zadeva odloži in
opravi ogled na terenu.
Egidija Košir Mrovlje:

 Pojasnila je, da je bil opravljen ogled na terenu skupaj s predstavnikom oddelka
za okolje in prostor ter lastniki zemljišč. Pojasnila je, da bo pot na tem območju
potrebno dokončno odmeriti, odkupiti privatno zemljišče in urediti kategorizacijo.
Po končani razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 25/20: Občina Kranjska Gora po pridobitvi zemljišča parc. št. 174/44 k.o. Gozd
od Republike Slovenije, sklene pogodbo o stvarni služnosti poti po tem zemljišču, tako
kot je narisana v skici terenske izmere, v korist vsakokratnega lastnika zemljišča parc.
št. 174/31 k.o. Gozd.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je obrazložil prošnjo podjetja Gradinvest, d.o.o., za služnost poti po parc.št.
13/5 k.o. Kranjska Gora
Bojan Kordič:
 Zanimalo ga je, kakšna dejavnost bo v tem objektu.
Župan Jure Žerjav:
 Na tem območju bosta dva trostanovanjska objekta.

Po končani razpravi je župan Jure Žerjav predlagal naslednji
SKLEP 25/21: Občina Kranjska Gori odobri stvarno služnost poti po parc. št. 13/5 k.o.
Kranjska Gora kot je razvidna iz priložene projektne dokumentacije, v korist
vsakokratnega lastnika parc. št. 14/4, 14/2 in 14/3 k.o. Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 7
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.
Ad 13.
Župan Jure Žerjav je v uvodu povedal, da je Komisija za MVVI pozvala stranke, da
posredujejo predloge za člane sveta zavoda LTO. Pri tem je prišlo do napake, saj mandat svetu
zavoda poteče šele 22.5.2006. Opravičil se je Miru Erženu, da ne bo mislil, da ga želijo
predčasno zamenjati.
Slavko Miklič:
 Prebral je zapisnik 13. seje Komisije za MVVI. Komisija za MVVI je obravnavala
predlog za člana v svet zavoda TNP. Po pregledu vlog so ugotovili, da so prijavljeni trije
kandidati in sicer: Jože Zupančič, Stanko Kofler in Miro Eržen. Komisija je mnenja, da
so vsi trije kandidati primerni in predlagajo občinskemu svetu, da izvoli enega
predstavnika v svet TNP.
Jože Krivc:
 Za člana v svetu TNP je predlagal Mira Eržena, saj sodeluje pri projektu Slovenskega
planinskega muzeja.
Jože Zupančič:
 Pojasnil je svojo kandidaturo. Kandidiral je predvsem zaradi tega, ker je bil mnenja, da
občinski svet nima predstavnika v svetu TNP. V štirih letih ni videl nobenih poročil s
sveta TNP. Povedal je, da kdor želi glasovati zanj, naj glasuje za Mira Eržena, ker on
od kandidature odstopa.
Župan Jure Žerjav:
 Ugotovil je, da sta tako ostala dva kandidata.
Po razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje, da se za člana sveta TNP glasuje tajno.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 1
PROTI – 9

Glede na glasovanje je Župan Jure Žerjav ugotovil, da se bo za člana v svetu TNP glasovalo
javno. Glasovalo se bo po abecednem vrstnem redu. Najprej bodo glasovali o kandidatu Miru
Erženu, nato pa o Stanku Koflerju. Na glasovanje je dal naslednji
SKLEP 25/22: Za štiriletni mandat v SVETU JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI
NARODNI PARK se s strani Občine Kranjska Gora imenuje Mirko Eržen, Cesta v
Radovno 4a, 4281 Mojstrana.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ker je kandidat Miro Eržen dobil večino glasov, o kandidatu Stanku Koflerju ni bilo potrebno
več glasovati.
Miro Eržen:
 Zahvalil se je za zaupanje.
Slavko Miklič:
 Komisija za MVVI se je odločila, da za nadomestnega člana v nadzornem svetu JPK
ponovno pošljejo pozive za predloge. Rok zbiranje predlogov je 6.5.2005. Prav tako do
tega roka zbirajo predloge za kandidata v svetu zavoda RAGOR.
Ad 14.
Župan Jure Žerjav:
 Svetnikom je poročal o dejavnostih glede Planice. V Planici je bila izvedena komunalna
olimpijada treh dežel. V Planici so imeli sestanke tudi z Ministrom za šolstvo in šport.
 Na obisku pri predstavnikih Direkcije za državne ceste je ugotovil, da so v proračunu za
leto 2005 tri investicije v naši občini na državnih cestah (križišče na Dovjem, kolesarska
steza, umirjanje prometa od Kranjske Gore do Loga). Pripravlja se rebalans državnega
proračuna, s katerim vse nove investicije odpadejo. Izpostavil je bojazen, da se
omenjene investicije ne bodo pričele izvajati v letošnjem letu.
Bojan Kordič:
 Zanimalo ga je, kako je z prepovedjo vožnje tovornega prometa.
Župan Jure Žerjav:
 Na Direkcijo za ceste je občina poslala dva predloga za postavitev tabel. Prvi predlog za
dva prometna znaka naj bi postavili pri Malem Špiku v Gozd Martuljku in sicer:
prepoved prometa v levo in desno z dopolnitvijo dovoljeno za stanovalce. Glede
prometnega znaka prepovedi prometa tovornih vozil s priklopniki pa je povedal, da
mora Direkcija namero o prometnem znaku objaviti v Uradnem listu RS in če ne bo
pripomb, se bo znak postavil.
 Predvidoma v začetku maja se občina seli v nove prostore, tako da naj bi naslednja seja
občinskega sveta potekala v novih prostorih.
 Prejeli smo dva sklopa vprašanj svetnikov. Odgovori bodo pripravljeni.

Bojan Kordič:
 Glede na informacije iz medijev naj bi bil avtocestni program za Gorenjsko ustavljen.
Prosil je, da se uradno preveri, če so informacije pravilne.
Branko Dolhar:
 Postavil je vprašanje glede izbora tajnika KS Rateče.
Župan Jure Žerjav:
 Razpis za tajnika KS Rateče je bil objavljen v zadnji številki Zgornjesavca. Izbran je bil
kandidat Jožef Lavtižar. Poslana mu je bila pogodba o zaposlitvi. V kolikor do
29.4.2005 podpisane pogodbe ne vrne, se smatra, da se za ponujeno delovno mesto ni
odločil.
Bojan Kordič:
 Zanimalo ga je, v kolikor bo Jožef Lavtižar sprejel službo ali bo lahko opravljal še
funkcijo v nadzornem odboru Občine Kranjska Gora.
Župan Jure Žerjav:
 V kolikor Jožef Lavtižar sprejme ponujeno delovno mesto, ne bo več mogel opravljati
dela v nadzornem odboru občine. Pohvalil je Jožefa Lavtižarja v vlogi predsednika NO.
Klavdija Gomboc:
 Zanimalo jo je, ali na Direkciji za državne ceste podaljšanje kolesarske poti
opredeljujejo kot novo investicijo. Prej je bilo s strani župana povedano, da naj bi vse
nove investicije umaknili iz državnega proračuna.
Bojan Kordič:
 Opozoril je na vidne razpoke na cesti v križišču na Tabrah. Zanimalo ga je, če obstajajo
kakšne garancije za to cesto.
Župan Jure Žerjav:
 Garancija za izvedbo ceste je dogovorjena s pogodbo.
Seja je bila zaključena ob 22.35 uri.

Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.

