O B Č I N A
KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET

Št.:

Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora
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Št.: 032/7-7/2005-UG
Datum: 05.06.2005

Z A P I S N I K
26. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 30.05.2005 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.

PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Bogomir Košir, Jože Zupančič,
Emil Tavčar (prišel 17.10), Slavko Miklič, Franc Makše, Črtomir Kosmač, Žiga Židan,
Gregor Benedik, Branka Vovk, Bojan Kordič, Miro Eržen, Klavdija Gomboc, dr.
Janez Mlinar, Branko Dolhar in Jože Krivc (14 od 16).
Robert Robič, 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, Jaka Hrastnik – LTO Kranjska Gora, Peter Vesenjak – Hosting d.o.o.,
Silvo Poljanšek – Infrasport d.o.o., Konda – LTO Sekcija hotelirjev in žičničarjev,
Oreškovič – LTO Sekcija za gostinstvo.

 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. Svetnike je obvestil, da se je občinska
uprava preselila v nove prostore ter jih povabil, da si po seji nove prostore tudi ogledajo.
Povedal je, da so svetniki pred sejo dobili še dodatno gradivo in sicer:
 Pisna vprašanja in pobude svetnice Klavdije Gomboc,
 Strategija razvoja turistične destinacije Kranjska Gora od skupine svetnikov
 Pisna vprašanja svetnika Joža Zupančiča
 Pripombe KS Dovje Mojstrana

Svetniki so najprej obravnavali
I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 25. seje.
Ad 1.
Svetniki so zapisnik 25. seje prejeli s sklicem 26. seje. Župan Jure Žerjav je dal zapisnik 25.
seje v obravnavo.
Bojan Kordič:
 Zanimalo ga je, kako je s programom gradnje avtocest na Gorenjskem.
Župan Jure Žerjav:
 V Ur.l. RS, ki je bil objavljen 18.5.2005, je letni plan gradnje avtocest. Prebral je
program za gradnjo avtocest na Gorenjskem.
Ker ni bilo več razprave, je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 26/1: Potrdi se zapisnik 25. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
II. DNEVNI RED:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Osrednja tema – turizem, gostinstvo, obrt
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračuna Občine
Kranjska Gora za leto 2005 – skrajšani postopek
Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa občine Jesenice in občine
Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu
Gornjesavski muzej Jesenice – skrajšani postopek
Predlog sklepa o merilih za določanje plače direktorja Gornjesavskega
muzeja Jesenice
Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske
Prodaja nepremičnin
Komisija MVVI:
- JPK nadzorni svet – nadomestni član
- RAGOR svet zavoda
Informacije, vprašanja in pobude

Jože Zupančič:
 Predlagal in utemeljil je predlog za dodatno točko in sicer »Razprava na delo
Uredniškega odbora Zgornjesavca«.
Župan Jure Žerjav:
 Ni se strinjal z dodatno točko, ker ni pripravljenega gradiva. Prebral je člene Odloka o
ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kranjska Gora, kjer so navedene naloge
uredniškega obora ter pravila za izdajanje glasila.
Jože Zupančič:
 Vztrajal je pri svojem predlogu. Bil je mnenja, da naj svetniki o tem glasujejo.
Miro Eržen:
 Problem je v tem, da je premalo sredstev v občinskem proračunu namenjenih za
izdajanje glasila. Strinjal se je, da opravijo razpravo o glasilu.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
Kot dodatno 9. točko se na dnevni red uvrsti točka »Razprava na delo Uredniškega odbora
Zgornjesavca«
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 0

Dodatna točka je bila potrjena.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlog dnevnega reda.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Osrednja tema – turizem, gostinstvo, obrt
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračuna Občine
Kranjska Gora za leto 2005 – skrajšani postopek
Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa občine Jesenice in občine
Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu
Gornjesavski muzej Jesenice – skrajšani postopek
Predlog sklepa o merilih za določanje plače direktorja Gornjesavskega
muzeja Jesenice
Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske
Prodaja nepremičnin
Komisija MVVI:
- JPK nadzorni svet – nadomestni član
- RAGOR svet zavoda
Informacije, vprašanja in pobude
Razprava o delu Uredniškega odbora Zgornjesavca

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.
Ad 1.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo v tej točki predstavljena Strategija razvoja turizma
turistične destinacije Kranjska Gora 2005-2015. V uvodu je predstavil gradivo o turizmu,
gostinstvu in obrti, ki so ga svetniki prejeli v sklicu seje.
Predstavnika podjetja Hosting d.o.o., Ljubljana sta s pomočjo projektorja svetnikom
predstavila Strategijo razvoja turizma turistične destinacije Kranjska Gora 2005-2015.
Strategijo so svetniki prejeli po pošti s sklicem seje.
Slavko Miklič:
 Kot predsednik obora za gospodarstvo, turizem in obrt je predstavil delo odbora ter
razmere v gospodarstvu. Vidno je pomanjkanje storitvenih dejavnosti. Občina bi morala
pomagati pridobivati zemljišča za gospodarstvo na celotnem območju občine. Urediti bi
bilo potrebno infrastrukturo po naseljih. Turistična društva delujejo prostovoljno z malo
denarja. Ugotoviti bi morali, zakaj upada dejavnost sobodajalstva. Bolj učinkovita bi
morala biti informativna dejavnost. Sekcija hotelirjev in gostincev je dobro organizirana.
V nobenem naselju ni javnega stranišča. Upoštevati bi morali predloge krajevnih
skupnosti. Opozoril je na neurejenost urbanističnih rešitev posameznih krajev. Velik
problem je pomanjkanje parkirišč. Označiti bi bilo potrebno ceste in ulice po krajih.
Nedorečene so pristojnosti posameznih državnih organov. Kanalizacijski kolektor še ni
dokončan. V kolikor se ne bo pristopilo k reševanju teh problemov, si ne zna
predstavljati razvoja krajev v občini. Pri sprejemanju strategije bi morali upoštevati vse
pripombe.
Bojan Kordič:
 Pohvalil je pripravljalce strategije. Opozoril je na slabo cestno povezavo na regionalni
cesti v občini in vožnjo težkih tovornjakov. Regionalna cesta se ne obnavlja, kar je zelo
slabo za razvoj turizma v občini. Na občinskih cestah niso dobro postavljene cestne
oznake. V Kranjski Gori sta samo dva hotela poskrbela za parkiranje svojih gostov. V
varovanih območjih se gradijo objekti, kar ni dopustno. Premalo sredstev namenjajo za
urejanje sprehajalnih poti.
Bogomir Košir:
 Ni bil zadovoljen s pripravljeno strategijo. Skupina svetnikov predlaga, da se sklep v
gradivu popravi ter se glasi: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z
osnutkom Strategije razvoja turistične destinacije Kranjska Gora 2005-2015. Podal je
obrazložitev, katero so svetniki prejeli pred sejo.
Jože Zupančič:
 Strategija se mu je zdela dobro pripravljena. Bil je mnenja, da obrtnih con v tako ozko
dolino ne bi mogli umestiti. Razvijati bi se morala konkurenca. Nikjer ni opazil,
navedenega vira informacij za pripravo strategije. Strinjal se je, da se denar, ki pride v

občino iz turizma vrača nazaj v turizem. Vendar bo potrebno dobiti tudi druge vire.
Nikjer ni podatkov koliko krajanov, ki konča fakultete, odide na delo drugam.
Miro Eržen:
 V strategijo bi morali vnesti še vzdrževanje planinskih poti, kot dela turistične
infrastrukture. Izvajanje gorskega reševanja bi morali opredeliti kot podporo plezanju,
saj je to adrenalinski šport. Ta strategija nakazuje možnosti za izvedbo neke turistične
ponudbe. Strategija je rezultat neke široke javne razprave in jo bo podprl.
Klavdija Gomboc:
 Strinjala se je s sprejetjem te strategije. Za posamezne projekte bi morali v občinskem
proračunu zagotoviti določena sredstva. Za razvoj turizma bi morali urejevati
infrastrukturo in izobraziti kadre. Svetniki bi morali določiti prednostne projekte.
Janez Mlinar:
 Podprl je strategijo. V strategijo bi morali vnesti še dvorano za kulturne prireditve.
Žiga Židan:
 Bil je mnenja, da bi morali v strategiji varovanju okolja nameniti posebno mesto.
Strategijo je podprl. Izrazil je bojazen, da bo gospodarstvo nekatere projekte izpeljalo
zelo hitro za nekatere projekte bo pa zmanjkalo denarja. Razmisliti bi morali o
promocijskem znaku vode Julijana.
Branko Dolhar:
 Smer za pripravo strategije je bila pravilna. Pripombe, ki so bile danes izpostavljene, bi
morali upoštevani, na naslednji seji pa bi strategijo sprejeli.
Jože Zupančič:
 To strategijo bi morali upoštevati pri prostorski strategiji.
Črtomir Kosmač:
 Pred nekaj leti je opozarjal, da bi morali imeti v Kranjski Gori dežurnega zdravnika.
Kanalizacija še ni urejena. Vse več je kriminalnih dejanj in droge. Vsa ta leta se niso
postavile table, ki označujejo pokal Vitranc in Planico. Opozoril je na nevarnost
neočiščenih vodotokov. Gradijo se vse večji objekti, požarna varnost pa ne sledi požarni
ogroženosti.
Bojan Kordič:
 Ponovno je opozoril, da je potrebno varovati z Odločbo države zavarovano območje
Martuljkove skupine. Boriti bi se morali proti gradnji na tem območju.
Janez Mlinar:
 Podobno delavnico, kot je bila na Dovjem, bi lahko organizirali tudi v Kranjski Gori.

Po končani razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 26/2: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Strategijo razvoja turizma
turistične destinacije Kranjska Gora 2005 – 2015 v prvi obravnavi in jo da v 30 dnevno
javno obravnavo. V tem času mora na predlagano strategijo podati svoje pripombe tudi
strokovni svet in svet zavoda LTO kot naročnik strategije.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 26/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s stanjem
gospodarstva v občini Kranjska Gora.
Jože Zupančič:
 Podal je pripombo, da se je danes seznanil samo s stanjem v turističnem gospodarstvu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Direktor Infrastort d.o.o., Silvo Poljanšek je s pomočjo projektorja svetnikom grafično in s
tehničnimi podatki predstavil novo športno - prireditveno dvorano.
Ad 2.
Župan Jure Žerjav je v uvodu pojasnil predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2005 – skrajšani postopek, katerega so svetniki v
gradivu za sejo.
Črtomir Kosmač:
 Ker občina v letošnjem letu praznuje 10-letnico je predlagal, da bi občanom razdelili
občinske zastave.
Jože Zupančič:
 Rebalans proračuna bo podrl iz razloga, ker gre za investicije.
Janez Mlinar:
 Podprl je rebalans proračuna. Pozdravil je pripravljenost občine, da bo plačevala
dohodnino za prispevke pri novorojenčkih.
Jože Krivc:
 Podprl je rebalans.

Bojan Kordič:
 Podprl je rebalans. Svetnike je obvestil, da se na podlagi sklepa KS Rute izvajajo
določeni postopki glede gradnje v varovanjem območju Martuljkove skupine. V kolikor
bo potrebno, bodo zato pridobili odvetnika.
Bogomir Košir:
 Strinjal se je s tem, da se sredstva namenijo za investicije.
Emil Tavčar:
 Ker se bosta dve investicije zaključili že v letošnjem letu upa, da bodo naslednje leto
več sredstev namenili za gradnjo krajevnega doma v Gozd Martuljku.
Črtomir Kosmač:
 V načrtu razvojnih programov ni zasledil sredstev za izgradnjo komunalne baze v
Tabrah.
Župan Jure Žerjav:
 Komunalno bazo bo gradilo JP Komunala.
Miro Eržen:
 Predlagal je, da bi sredstva za najemnino za muzej v Mojstrani povečali.
Župan Jure Žerjav:
 Del sredstev za najemnino naj bi prispeval tudi TNP.
Po končani razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 26/4: Sprejme se Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Kranjska
Gora za leto 2005 po predlogu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 3.
Župan Jure Žerjav je v uvodu svetnikom predstavil predlog Odloka o ustanovitvi skupnega
organa občine Jesenice in občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v
Javnem zavodu Gornjesavski muzej Jesenice.
Miro Eržen:
 Kot član sveta zavoda ga v predlogu moti to, da so opredeljene pristojnosti, dolžnosti pa
ne. V tem odloku bi morali določiti dolžnosti. Vprašal se je, če je svet zavoda v tem
primeru še potreben.
Vlasta Skumavc Rabič:
 Obrazložila je zakonske podlage omenjenega odloka.

Bojan Kordič:
 Motila ga je beseda organ v dveh osebah. Sestava organa bi morala biti vsaj v treh
osebah. Tega predloga odloka zato ne bo podprl.
Janez Mlinar:
 Kot predsednik sveta zavoda je povedal, da je moral večkrat že pojasnjevati županoma,
glede določenih zadev v Gornjesavskem muzeju, da so se stvari lahko potem premaknile
naprej. Zato je bil mnenja, da se takšen organ potrebuje. Takšen odlok podpira, vendar
bo potrebno pred sprejetjem vnesti določene vsebinske popravke.
Vlasta Skumavc Rabič:
 Prebrala je 8. in 61. člen zakona o lokalni samoupravi, kjer je pojasnjena dikcija
skupnega organa. Povedala je, da so odlok na občini Jesenice že sprejeli in to po
skrajšanem postopku.
Župan Jure Žerjav:
 Predlagal je, da svetniki obravnavajo ta odlok po skrajšanem postopku.
Janez Mlinar:
 Ni se strinjal s tem, da se ta odlok sprejema po skrajšanjem postopku.
Po končani razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 26/5: Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine
Jesenice in Občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem
zavodu »Gornjesavski muzej Jesenice« v 1. obravnavi in se ga posreduje v 10 dnevno
obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 12
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.
Ad 4.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil predlog Sklepa o merilih za določanje plače direktorja
Gornjesavskega muzeja Jesenice.
Bojan Kordič:
 Zanimalo ga je, od katerega župana se računa osnova za plačo.
Vlasta Skumavc Rabič:
 Plača se računa na plačo župana, kjer je sedež javnega zavoda.

Po končani razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 26/6: Sprejme se predlog sklepa o merilih za določanje plače direktorja javnega
zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 5.
Župan Jure Žerjav je v uvodu pojasnil Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Ta pravilnik so obravnavali že na prejšnji seji, vendar
so ga zaradi nejasnosti prestavili na današnjo sejo. V tem času so pridobili še dodatno
pojasnilo k pravilniku.
Bogomir Košir:
 Pojasnil je, da bo glasoval proti predlaganemu Pravilniku. Bil je mnenja, da bi se moral
RAGOR preoblikovati v d.o.o.
Župan Jure Žerjav:
 Ker je organizacijska oblika RAGOR-ja trenutno javni zavod, je občina dolžna tak
Pravilnik sprejeti.
Jože Brudar:
 Pojasnil je višino količnikov v Pravilniku.
Po končani razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 26/7: Občinski svet občine Kranjska Gora soglaša s Pravilnikom o organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest Razvojne agencije Zgornje Gorenjske – RAGOR.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.
Ad 6.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil prodajo dveh nepremičnin in sicer:
- prodajo poslovnih prostorov Pošte Slovenije v pritličju poslovne stavbe KS Dovje –
Mojstrana, v Mojstrani in
- prodajo zemljišča parc.št. 515/5 in 507/7 k.o. Kranjska Gora, ki predstavlja funkcionalno
zemljišče k objektu PMP Kranjska Gora.
Egidija Košir Mrovlje je svetnikom predstavila cenitveno poročilo.

Bogomir Košir:
 Zanimalo ga je, kolikšen delež v stavbi predstavljajo prostori Pošte.
Egidija Košir Mrovlje:
 Prostori Pošte predstavljajo 10% površine celotne stavbe.
Bogomir Košir:
 Adaptacija stavbe je bila vredna 91 mio SIT, tako da bo Pošta plačala samo svoj del
adaptacije. Zanimalo ga je, kakšna najemnina se zaračunava Pošti.
Egidija Košir Mrovlje:
 Najemnino pobira KS, ni pa vedela točno, koliko znaša.
Jože Zupančič:
 Postavlja se vprašanje, ali je bolje, da je več lastnikov ali je bolje, da je nekaj časa več
stroškov z vzdrževanjem, pa je stavba v lasti občine.
Župan Jure Žerjav:
 Predlagal je, da prodajo poslovnih prostorov Pošte umaknejo z dnevnega reda ter
pozovejo KS Dovje – Mojstrano za mnenje k prodaji.
Miro Eržen:
 Opozoril je, da v tujini pošte po vaseh zaradi nerentabilnosti že zapirajo.
Po končani razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 26/8: Sprejme se posamezni program prodaje za naslednje nepremičnine:
- za zemljišči s parc. št. 515/4 in 507/7, obe k.o. Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 26/9: Za zemljišči s parc. št. 515/4 in 507/7, obe k.o. Kranjska Gora, se sklene
prodajna pogodba z Republiko Slovenijo oziroma pristojnim Ministrstvom, v skladu s
pogoji, določenimi v programu prodaje.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je zaprosil predsednika Komisije za MVVI Slavka Mikliča, da poda
obrazložitev k točki.
Slavko Miklič:
 Predstavil je zapisnik 14. seje Komisije za MVVI, katerega so svetniki prejeli v gradivu.
Komisija predlaga za nadomestno članico v nadzornem svetu JP Komunala Kranjska
Gora Elizo Gregori. Za člana v svetu Zavoda RAGOR pa predlaga Joža Zupančiča.
Po razpravi je Župan dal na glasovanje naslednja sklepa
SKLEP 26/10: Za nadomestno članico v nadzornem svetu JP Komunala Kranjska

Gora, d.o.o. se imenuje Elizo Gregori univ.dipl.ekon., Podkoren 90b, 4280
Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 26/11: Za člana v svetu Zavoda razvojne agencije Zgornje Gorenjske se

imenuje Joža Zupančiča, Naselje na bregu 7, 4282 Gozd Martuljek.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Slavko Miklič:
 Svetnike je še seznanil, da je Komisija za MVVI podala dve pobudi županu. Obe pobudi
sta v zapisniku 14. seje Komisija za MVVI.
Ad 8.
Župan Jure Žerjav, je dal svetnikom v razmislek, da bi v prostorih, kjer je bila do sedaj
občinska uprava dovolili lastniku stavbe SCT, da zgradi stanovanja. Obrazložil je stanje v tej
stavbi.
Bogomir Košir:
 Ves čas je proti gradnji apartmajev, vendar meni, da bodo morali za to stavbo poiskati
rešitev, saj bo v nasprotnem primeru to postala hiša duhov.
Jože Zupančič:
 V kolikor bodo dovolili, da se gradijo apartmaji, bo še več avtomobilov na tem
parkirnem prostoru. Občina bi lahko razmislila, da ta del stavbe odkupi.

Bojan Kordič:
 Bil je mnenja, da se danes ta pobuda vzame na zanje. V prihodnje naj se o tej zadevi
pripravi gradivo, kaj naj bi se na tem območju dogajalo.
Slavko Miklič:
 Za ta objekt bo potrebno najti pametno rešitev, saj stavba takšna kot je, ne more ostati.
Župan Jure Žerjav:
 Svetnikom je predstavil idejo, da bi pod parkiriščem pred občino zgradili še kletna
parkirišča.
 Na pisno vprašanje svetnika Joža Zupančiča glede preoblikovanja parcele med bivšo
gostilno Bor in depandanso hotela Garni je pojasnil, da parcela ni bila preoblikovana. S
prostorskimi akti je ta del zemljišča opredeljen kot zemljišče za izgradnjo term.
Projektant za ureditev tega dela zemljišča je APP Jesenice, investitor ureditve pa je
ONIKS Jesenice. To zemljišče je v lasti občine. Prireditve, ki so se odvijale na tem
območju, bo potrebno premestiti drugam. Parkirišča pa se bodo uredila na območju
nasproti Policije v Kranjski Gori.
 Na pisno vprašanje svetnika Joža Zupančiča glede najemne pogodbe med Občino in
Gorenjko za parcelo ob sedanjem hotelu Prisank je pojasnil, da je pogodba sklenjena za
dobo 20 let. V občinski proračun je iz sredstev najemnine v letu 2003 prišlo 677.532
SIT v letu 2004 982.162 SIT, v letu 2005 pa je bilo do sedaj nakazano 423.967 SIT.
 Na pisno vprašanje svetnika Joža Zupančiča glede kršenje Odloka o javnem redu in
miru je pojasnil, da je za izvajanje tega odloka odgovorna Policija. Na celotno vprašanje
bo svetnik dobil pisni odgovor.
Jože Zupančič:
 Pojasnil je, zakaj je zastavil omenjena vprašanja.
Župan Jure Žerjav:
 Svetnica Klavdija Gomboc je pisno posredovala 6 vprašanj in pobud in sicer:
o vprašanje glede kanalizacije ob reki Pišnici,
o vprašanje glede ureditve sprehajalnih poti,
o vprašanje o nadaljevanju izgradnje kolesarske steze na Tabrah,
o pobudo za postavitev stebričkov pred turističnim društvom,
o pobudo za zamenjavo betonskih korit,
o pobudo za ustanovitev turistične patrulje.
 Glede vprašanja o kanalizaciji ob reki Pišnici je pojasnil, da morajo urediti še eno
črpališče.
Jože Brudar:
 Pojasnil je, da je bil glavni problem, ker na tem delu odseka ni bila znano, kdo je
lastnik ceste. Po zbiranju dokumentacije so ugotovili, da je cesta v občinski lasti.
Klavdija Gomboc:
 Opozorila je na problem, da je pot z vrha Vitranca v Jasno v zelo slabem stanju tako,
da se turisti zgubljajo in je to lahko tudi smrtno nevarno. Zato morajo v čim krajšem
času te poti urediti.

Župan Jure Žerjav:
 Glede kolesarske steze je povedal, bodo vložili amandma pri predlogu rebalansa v
državnem proračunu, da bi kolesarsko stezo lahko dokončali.
Bojan Kordič:
 V časopisu je prebral, da je nadaljevanje izgradnje kolesarske poti črtano iz državnega
programa.
Župan Jure Žerjav:
 Glede pobude za postavitev stebričkov pred turističnim društvom je povedal, da s
svetnikom Črtomirom Kosmačem problem parkiranja na tem območju poznata in sta si
to tudi ogledala. Povedal je, da je poklical na 113 in zaprosil policijo, da ukrepa, ker so
vozila parkirana na pločnikih in cestišču. Proučuje tudi možnost, da bi se najela
varnostna služba, ki ima pooblastila kaznovati voznike, ki nepravilno parkirajo.
Bogomir Košir:
 Postavil je vprašanje glede števila parkirnih prostorov ob objektih in namembnost
objektov, ki so spremenjeni v vikende.
Bojan Kordič:
 Povedal je, da je KS Rute – Gozd Martuljek, Srednji Vrh umaknila sklep glede
služnosti preko zemljišča s parc.št. 174/44 k.o. Gozd za stranko Igorja Benkoviča.
 Ponovno je postavil vprašanje, kako je glede omejitve težkega tovornega prometa in
kako je s postavitvijo prometnih znakov, da ni dovoljeno zavijati proti Kopišu.
 Svetnike je obvestil, da se je zaradi težkega tovornega prometa in zaradi gradnje v
varovanem območju KS Rute odločila, da skliče zbor krajanov.
Župan Jure Žerjav:
 Sklep glede služnosti preko zemljišča s parc.št. 174/44 k.o. Gozd, ki so ga sprejeli na
zadnji seji občinskega sveta je zadržan dokler se ne prouči vseh zadev.
Franc Makše:
 Bil je ogorčen nad reakcijami SZS po končani izredni seji občinskega sveta, ko so
razpravljali kandidaturi za svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Planici.
Župan Jure Žerjav:
 Po sami izredni seji je bil razočaran, ker je predstavnik SZS Jaro Kalan novinarjem
izjavil, da ne potrebujejo soglasja občine. V pogovoru s predsednikom SZS Stanislavom
Valantom je poudaril, da SZS podcenjuje občinski svet občine Kranjska Gora.
Bogomir Košir:
 Povedal je, da ima po seji KOP-a v Amsterdamu Planica zagotovljena finalna
tekmovanja do leta 2015, razen leta 2014, ko je na vrsti za organizatorja tekme za
svetovno prvenstvo. Zdaj je čas, da ta občinski svet nekaj naredi za Planico.

Ad 9.
Jože Zupančič:
 Obrazložil je problematiko Zgornjesavca. Bil je mnenja, da bi morali dobiti svetniki za
svojo predstavitev več prostora v glasilu. Prav tako bi morali zmanjšati reklame, da bi
lahko objavili vse članke, ki jih ljudje pripravijo za objavo.
Bojan Kordič:
 V lanskem letu je predlagal določene spremembe v glasilu. Dosegli so to, da sedaj vsaj
objavljajo članke o delu svetnikov.
Župan Jure Žerjav:
 Vse liste zastopane v občinskem svetu imajo predstavnike v uredniškem odboru glasila.
Predlagal je, da preko svojih članov poskušajo doseči spremembe ali pa se gre v
spremembo odloka o izdajanju glasila.
Branko Dolhar:
 Morali bi razmišljati o spremembah glasila, da bi bilo več prostora za članke.
Klavdija Gomboc:
 Uredniški odbor bi moral preverjati določene informacije, saj se pojavljajo v glasilu
določene dezinformacije.
Jože Zupančič:
 Morali bi se zavedati, da se glasilo izdaja za občane.
Ob koncu seje je Župan Jure Žerjav vse svetnike povabil na ogled občinskih prostorov.
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.

Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.

