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Z A P I S N I K
27. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 27.06.2005 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.

PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Jože Zupančič, Emil Tavčar (prišel
17.10), Slavko Miklič, Franc Makše, Črtomir Kosmač, Žiga Židan, Gregor Benedik,
Bojan Kordič (odšel 19.15), Miro Eržen, Klavdija Gomboc (odšla 21.50), dr. Janez
Mlinar, Robert Robič, Gregor Benedik in Jože Krivc (13 od 16).
Bogomir Košir, Branka Vovk, Branko Dolhar – opravičeno odsotni.
 POROČEVALCI IN DRUGI PRISOTNI: Jože Brudar – tajnik občine; Rajko Puš –
vodja oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe; Vlasta Skumavc Rabič –
vodja službe za negospodarstvo; Bernarda Savandič Osredkar – Gorenjske lekarne,
Damijan Kreutz dr. stom.; Božo Pogačar – direktor CSD Jesenice; predstavnica
Gorenjskih lekarn; Matjaž Jančič – APP Jesenice; Smuk, Grm - občana

 PRISOTNI NOVINARJI: Mendi Kokot – Gorenjski glas, Karmen Sluga –
Radio Triglav, Matej Koren – 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:
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora
v Občini Kranjska Gora k 4. točki
 Predlog za novo točko in sicer predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2005 (skrajšani postopek)
 Vprašanje in pobuda svetnika Joža Zupančiča
 Vprašanje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh

Svetniki so najprej obravnavali
I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 2. izredne seje ter 26. seje.
Ad 1.
Svetniki so zapisnik 2. izredne seje prejeli s sklicem 27. seje. Župan Jure Žerjav je dal
zapisnik 2. izredne seje v obravnavo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 27/1: Potrdi se zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Svetniki so zapisnik 26. seje prejeli s sklicem 27. seje. Župan Jure Žerjav je dal zapisnik 26.
seje v obravnavo.
Ker ni bilo več razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 27/2: Potrdi se zapisnik 26. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

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

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Osrednja tema – šport, zdravstvo in socialno skrbstvo
Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa občine Jesenice in občine
Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu
Gornjesavski muzej Jesenice – 2. obravnava
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za območje urejanja Kranjska Gora – Prisank z oznako KR H4 – skrajšani
postopek
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih ukrepih za
zavarovanje prostora v Občini Kranjska Gora – skrajšani postopek
Ureditev funkcionalnega zemljišča pred občinsko stavbo
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine
Kranjska Gora za leto 2005 – skrajšani postopek
Žirija za priznanja
Informacije, vprašanja in pobude

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.
Ad 1.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil gradivo osrednje teme - šport, zdravstvo in socialno
skrbstvo, katerega so svetniki prejeli s sklicem seje. Prisotne je pozval k razpravi
Bernarda Savandič Osredkar:
 Predvideno je, da se bo lekarna preselila v prostore zdravstvenega doma Kranjska Gora.
Poizkušali bodo podaljšati obratovalni čas lekarne.
Janez Mlinar:
 Pohvalil osebje lekarne v Kranjski Gori. Zanimalo ga je, kdaj bo lekarna preseljena na
novo lokacijo.
Bernarda Savandič Osredkar:
 Lekarna se bo preselila na novo lokacijo po obnovi zdravstvenega doma v Kranjski
Gori.
Jože Krivc:
 Zanimalo ga je, če so bili v projektu obnove zdravstvenega doma predvideni prostori za
lekarniško dejavnost.

Župan Jure Žerjav:
 Prostori za lekarno so predvideni v projektu.
Jože Zupančič:
 Zanimalo ga je, če bodo ob selitvi pridobili tudi kadrovsko okrepitev, da bo lahko
lekarna delovala preko celega dneva.
Bernarda Savandič Osredkar:
 Poizkušajo dobiti še enega farmacevta.
Ker s področja lekarniške dejavnosti ni bilo več vprašanj, je župan Jure Žerjav k besedi
povabil zobozdravnika Damijana Kreutza.
Damijan Kreutz:
 Program, ki ga Zavod za zdravstveno zavarovanje plača za leto 2005, je izkoriščen 61%,
kar kaže na to, da je program preskromen. Ta program se porabi predvsem za
odpravljanje nujnih zobozdravstvenih težav. V pol leta so imeli 385 nenaročenih
pacientov. Predstavil je problematiko čakalnih dob za protetiko. V enem letu lahko
preko plačanega programa zavoda dobijo 80 protez ali 120 kron.
Župan Jure Žerjav:
 Zanimalo ga je, kolikšen del prebivalcev pokriva koncesija enega zobozdravnika.
Damijan Kreutz:
 En zobozdravnik naj bi imel 2000 pacientov na koncesijo. V občini bi tako potrebovali
tri zobozdravnike.
Jože Zupančič:
 Zanimalo ga je, kolikšne del te koncesije zasedajo osnovnošolci.
Damijan Kreutz:
 Ker ni otroškega zobozdravnika v občni, so se z Občino dogovorili, da 20% tega
programa namenijo za otroke. S tem se je program za odrasle zmanjšal.
Jože Zupančič:
 Zanimalo ga je, če se ta problem pojavlja na relaciji ministrstvo in zobozdravniki ali je
to slaba sistemska rešitev v državi. Kako bi lahko rešili problematiko predvsem za
otroke.
Damijan Kreutz:
 To je slaba sistemska rešitev v državi. Pojasnil je, kako to poteka v tujini. Če bi želeli
rešiti problematiko zobozdravstva pri otrocih, bi morali dobiti otroškega zobozdravnika.
Osnovnošolci imajo redne sistematske preglede.
Bojan Kordič:
 Glede na problematiko je bil mnenja, da ta problem presega pristojnosti občine. Videti
bi morali analizo stanja po večjih mestih. Ne morejo govoriti, da država zagotavlja

normalno zobozdravstvene storitve. O tej problematiki bi morali obvestiti ustrezne
državne organe.
Črtomir Kosmač:
 Zanimalo ga je, zakaj ima v Kranjski Gori od treh zobozdravnikov samo eden koncesijo.
Stanje na področju zobozdravstva se slabša.
Miro Eržen:
 V Mojstrani se adaptira stavba KS, v kateri je predviden prostor za zobozdravnika.
Zanimalo ga je, kako bo z zobozdravnikom v Mojstrani.
Damijan Kreutz:
 Trudijo se, da bi pridobili zobozdravnika, vendar je problem pomanjkanja kadra.
Župan Jure Žerjav:
 Obljubljeno je, da naj bi bil iz javne mreže zagotovljen zobozdravnik za polovični
delovni čas v Mojstrani.
Ker za zobozdravnika ni bilo več vprašanj, je župan Jure Žerjav k besedi povabil direktorja
CSD Jesenice Boža Pogačarja.
Božo Pogačar:
 Predstavil je poročilo o delovanju CSD Jesenice, katerega so svetniki prejeli v gradivu.
Jože Zupančič:
 Zanimalo ga je, kako je z razvojnim denarjem za gradnjo doma za starejše do leta 2010.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da je gradnja doma za ostarele v Kranjski Gori na 16. mestu v državnih
projektih.
Jože Zupančič:
 Ugotovil je, da je malo investicij v domove za ostarele na Gorenjskem. Predlagal je
skupni nastop vseh ustanov, da bi pridobili sredstva za investicije v domove za ostarele.
Božo Pogačar:
 Pojasnil je, da je na ministrstvu dobil podatek, da ni več denarja za investicije v domove
za ostarele do leta 2010. Nujno bo potrebno investirati tudi v obnovo doma starostnikov
na Jesenicah. Predlagal je, da se na Gorenjskem skupaj združijo in pripravijo kvaliteten
program investicij v domove za ostarele.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da si je komisija z ministrstva že ogledala možno lokacijo doma za ostarele
v občini. Država investira v gradnjo doma za ostarele.

Božo Pogačar:
 Izpostavil je pojav vedno več nasilja med mladimi in starimi. Na Zgornjem Gorenjskem
se vlaga veliko truda za ustanovitev komune. Občinski svet je prosil, da bi prispevali
določene sredstva za projekt komune.
Jože Zupančič:
 Zanimal ga je vzrok za povečanje nasilja.
Božo Pogačar:
 Bil je menja, da se je nasilje povečalo zaradi socialno ekonomskih razmer.
Črtomir Kosmač:
 Zanimalo ga je, če je viden tudi porast narkomanije.
Božo Pogačar:
 Nihče ne ve, koliko ljudi je odvisnih od prepovedanih drog. Porast narkomanije je velik.
Veliko dela na tem področju je opravilo društvo Žarek.
Jože Zupančič:
 Bil je menja, da kdor zaide v težave čaka, da mu bo nekdo pomagal. Nihče se ne vpraša,
kaj bi lahko dobrega storil za družbo, vsak gleda samo nato, kaj bo lahko od neke družbe
dobil.
Robert Robič:
 Pohvalil je delovanje društva Žarek. Lions klub Kranjska Gora je v zadnji akciji
pomagal zbirati sredstva za delovanje društva Žarek. Zanimalo ga je, če je potrebno, da
bi omenjeno društvo delovalo tudi v naši občini.
Župan Jure Žerjav:
 Društvo Žarek je neformalno društvo, ki ni vpeto v noben sistem. Z društvom Žarek so
že potekali pogovori o začetku izvajanja dejavnosti v naši občini.
Božo Pogačar:
 CSD Jesenice z društvom Žarek dobro sodeluje.
Bojan Kordič:
 Meseca maja je opazil, da so mediji ob manifestaciji mladih za legalizacijo lahkih drog
o tem veliko poročali. S tem so jim dali potrditev njihovih prizadevanj. Bil je mnenja, da
so mediji s tem naredili napako. Na nacionalni televiziji bi morali predvajati filme o
negativnih vplivih droge. Pohvalil je CSD Jesenice in ukrepe občine na tem področju.
Črtomir Kosmač:
 Kako bo občina ukrepala glede na poročilo dr. Janka Kersnika, ki opozarja da bo ob
zmanjšanju osebja na Jesenicah poslabšana dostopnost nujne medicinske pomoči.
Navedel je primer, ko je gospa v hotelu Kompas umrla, ker je nujna medicinska pomoč
prišla eno uro in pol prepozno.

Župan Jure Žerjav:
 Povedal je, da so s strani Kompas hotelov in Zdravstvenega doma Jesenice dobili pisno
informacijo, da je bila ekipa nujne medicinske pomoči v hotelu Kompas 15 minut po
prejemu klica v Zdravstvenem domu Jesenice. Nujna medicinska pomoč naj bi se v
prihodnje preselila iz Zdravstvenega doma Jesenice v Bolnico Jesenice.
Žiga Židan:
 Zanimalo ga je, če se je že kdaj delala ocena, koliko bi potrebovali sredstev, da bi bila
zagotovljena stalna zdravniška služba v občini, prav tako zobozdravnik.
Župan Jure Žerjav:
 O zagotavljanju stalne zdravniške službe so razpravljali že v prejšnjem mandatu.
Potrebovali bi 12 zaposlenih. Za ne nujno pomoč je služba vedno organizirana v
Zdravstvenem domu na Jesenicah. Zobozdravstvo je organizirano preko javne mreže in
koncesij.
Klavdija Gomboc:
 Bila je menja, da bi moral biti dežurni zdravnik v občini Kranjska Gora, kot turistični
občini vedno na razpolago.
Župan Jure Žerjav:
 Gre za problem menjave zdravnika, ki je na dopustu, na kar občina nima vpliva.
Slavko Miklič:
 Delati bi morali na tem, da se organizira 24-urno zdravniško dežurstvo.
Bojan Kordič:
 Že na začetku mandata so se dogovorili, da se mora urediti 24-urno zdravniško
dežurstvo.
Župan Jure Žerjav:
 Predlagal je, da glasovanje o sklepu iz gradiva, ki se nanaša na področje zdravstva,
preloži na eno od naslednjih sej, ko bo prisoten tudi predstavnik Osnovnega zdravstva
Gorenjske in bo lahko odgovoril na določena vprašanja.
Robert Robič:
 Bil je mnenja, da se občani ne počutijo dovolj varno, kadar zdravnika ni v občini. V
Kranjski Gori se odvija turizem, zato je predlagal, da bi občina in gospodarstvo skušala
najti dogovor, da bi pridobili sredstva za dežurnega zdravnika. Predlagal je tudi sklep,
da občinska uprava organizira na to temo sestanek, kjer bodo prisotni predstavniki
gospodarstva in Osnovnega zdravstva.
Jože Brudar:
 Podoben sestanek so organizirali že leta 1998, vendar takrat niso prišli do dogovora.
Sestanek se bo ponovno organiziral.
Žiga Židan:
 Predlagal je, da bi se povezali z žičnicami, ki imajo reševalno vozilo.

Klavdija Gomboc:
 Reševalno vozilo, ki ga imajo v RTC Žičnice, lahko vozi ponesrečence samo iz
smučišča do zdravstvenega doma v Kranjski Gori.
Miro Eržen:
 Bil je mnenja, da bi morali rešiti problem turističnih krajev, saj se število gostov zelo
poveča in le ti koristijo storitve, ki pripadajo prebivalcem teh krajev.

Po končani razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa
SKLEP 27/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s stanjem na področju
športa v Občini Kranjska Gora.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 27/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s stanjem na področju
socialnega skrbstva v Občini Kranjska Gora.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 2.
Župan Jure Žerjav je v uvodu povedal, da so na 26. seji Občinskega sveta v mesecu maju
obravnavali predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Jesenice in Občine
Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu »Gornjesavski muzej
Jesenice«. Odlok je bil posredovan v 10 dnevno obravnavo. V tem času ni bilo nobenih pisnih
pripomb.
Janez Mlinar:
 Opozoril je, da v tretji alinei 4. člena odloka piše, da organ poda soglasje k finančnemu
načrtu po predhodnem mnenju odborov pri občinskih svetih, kar je do sedaj delal svet
zavoda. Bil je mnenja, da odlok ne bo izpolnil vseh nalog, za katere je bil napisan.

Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 27/5: 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 2.obravnavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 3.
Župan Jure Žerjav je v uvodu svetnikom predstavil vzroke za predlagani Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urejanja
Kranjska Gora – Prisank z oznako KG H4 – skrajšani postopek. Za dodatna pojasnila je
zaprosil predstavnika pripravljavca odloka Matjaža Jančiča iz APP Jesenice.
Matjaž Jančič:
 Svetnikom je podrobno predstavil predlog Odloka, katerega so prejeli v gradivu za sejo.
Jože Krivc:
 Pojasnil je, da se s tem Odlokom popravlja napaka pri objektu ASK Kranjska Gora.
Predlagal je, da se v odlok doda, da mora biti nov objekt od meje oddaljen minimalno
2,5 metra.
Matjaž Jančič:
 Predlog za minimalni odmik od meje 2,5 metra se mu je zdel smiseln in bi se lahko
dodal v 4. člen Odloka.
Gregor Benedik:
 Zanimalo ga je, zakaj meja urejanja območja teče po sredini Borovške ceste.
Matjaž Jančič:
 Mejo je določil pripravljalec planskih dokumentov in so jih v ta odlok samo prepisali.
Gregor Benedik:
 Zanimalo ga je še, če se bodo lahko parkirišča ob hotelu s to spremembo pozidala.
Matjaž Jančič:
 S to spremembo bo možna pozidava parkirišč. Opisal je postopek, kako bi lahko prišlo
do morebitne pozidave.
Črtomir Kosmač:
 Opozoril je, da so na parcelah, na katerih naj bi prišlo do spremembe komunalni vodi.
Na tem območju je v katastru vrisana tudi občinska cesta, vendar je v naravi ni več.

Matjaž Jančič:
 Pojasnil je, da predlagani Odlok samo opredeljuje možne posege v bodoče na tem
prostoru. Ne rešuje pa lastninske pravice.
Klavdija Gomboc:
 Zanimalo jo je, kaj pomeni črka v in p.
Matjaž Jančič:
 Mali p pomeni oznako za parkovno ureditev in na tem območju ni možno postavljati
objektov. Mali v pomeni vaško ureditev.
Klavdija Gomboc:
 Zanimalo jo je, če je zemljišče, kjer je mini golf, v lasti občine.
Župan Jure Žerjav:
 Zemljišče, kjer je mini golf, je v lasti občine.
Jože Zupančič:
 Zanimalo ga je, kdo bo plačal spremembo ukinitve poti do parcele 489/12 k.o. Kranjska
Gora. S to spremembo bodo na izgubi občinska parkirišča, saj bo dovozna pot do
parc.št. 489/12 preko parkirišča.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da se je HTP Gorenjska obrnila na občino, da bi uredili svoje območje okoli
hotela Larix. Predlog sprememb je naročila HTP Gorenjka, zato občina s tem ne bo
imela stroškov. V postopek se je vključil tudi Mitja Jukič – Grm, ki je predlagal, da se
tudi njegove parcele iz območja p spremenijo v območje h.
Jože Zupančič:
 Zanimalo ga je, kje bo imela parcela s parc.št. 489/9 k.o. Kranjska Gora dostop, če se bo
ukinila pot, kot je v predlogu.
Matjaž Jančič:
 Osnovni namen je bil, da se hotelu Larix omogoči ureditev območja. Predhodno je na
občino vložil pobudo za spremembo tudi Mitja Jukič – Grm. Stvarnopravnih pravic ta
odlok ne spreminja.
Jože Zupančič:
 V gradivu bi morali imeti prošnjo in soglasje latnikov parc.št. 489/9 in 489/12 k.o.
Kranjska Gora za ukinitev poti.
Matjaž Jančič:
 Pojasnil je, da se s tem Odlokom pot ne ukinja, daje se samo možnost za poseganje v
prostor.
Župan Jure Žerjav:
 Predlagal je, da se v grafiki črtata zapis »nov (nadomestni) dovoz do stanovanjskega
objekta« in »ukinitev dovoza do stanovanjskega objekta«.

Jože Brudar:
 Odlok mora biti zapisan tako, da investitor ne bo zaveden. Vprašal se je, kaj bodo rekli v
Gorenjski banki, če bo šla nova pot ob njihovi banki.
Janez Mlinar:
 Podprl je predlagani Odlok. Zanimalo ga je, če bi lahko tudi parcelo s parc.št. 499/2 k.o.
Kranjska Gora spremenili v območje h.
Matjaž Jančič:
 Pri pripravi tega akta pobude za to spremembo niso prejeli. Brez predloga te zadeve
sami ne morejo spreminjati.
Robert Robič:
 Predlog Odloka je podprl. Predlagal je, da se celotno območje – zemljišče Mitja Jukič –
Grm spremeni v območje z oznako mali h.
Matjaž Jančič:
 Pojasnil je, da to ni možno, saj je na tem območju več lastnikov.
Klavdija Gomboc:
 Predlagala je, da se Odlok sprejme takšen, kot je predlagan.
Jože Zupančič:
 Predlagal je, da sedanja dovozna pot ostane, saj je procedura nove poti zelo zapletena.
Občina bo v prihodnje po dogovoru lahko urejala tudi nov dovoz.
Miro Eržen:
 Podoba Kranjske Gore bi se morala urejati kot celota.
Matjaž Jančič:
 V postopku predlagane spremembe je sodeloval tudi Zavod za varstvo kulturne
dediščine. Na omenjeno spremembo niso imeli pripomb.
Janez Mlinar:
 Predlagal je, da se v grafiki kjer piše »nov (nadomestni) dovoz do stanovanjskega
objekta« spredaj doda še beseda »možen«.
Jože Brudar:
 S tem se ta zadeva daje v reševanje občini. Upravni organ na občini bo v neprijetni
situaciji, saj omenjeni nov predlog poti ni preverjen.
Matjaž Jančič:
 Pojasnil je, da tudi če v grafiki ne vpišejo nove dovozne poti, se ne bo nič spremenilo.
Kakorkoli bo, bodo morali to zadevo reševati na občini neposredno z lastniki zemljišč.

Jože Zupančič:
 Predlagal je, da se o tem Odloku danes ne sklepa. Grafika in odlok naj se pripravita
nedvoumno. Priložijo naj se tudi vsa soglasja lastnikov, da se s tako ureditvijo strinjajo.
Matjaž Jančič:
 V zvezi s to zadevo je bila javna razgrnitev ter javna obravnava.
Jože Krivc:
 Predlagal je, da se Odlok sprejme s pripombama in sicer oddaljenost gradnje od meje
vsaj 2,5 metra ter črtanje ukinitve poti.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 27/6: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja Kr. Gora
Prisank z oznako KG H4 z upoštevanjem pripomb in sicer minimalen odmik mora biti
2,5 metra, iz teksta in grafike se črta določba »ukinitev dovoza do stanovanjskega
objekta« in »nov (nadomestni) dovoz do stanovanjskega objekta« na vzhodni strani.
Jože Zupančič:
 Zadeve morajo biti transparentno pripravljene. Ne nasprotuje podjetju Gorenjki glede
njenega razvoja, je bil pa mnenja, da če bo glasoval za ta odlok, bo storil nekaj slabega.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 8
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 4.
Župan Jure Žerjav je v uvodu pojasnil, da so svetniki na seji prejeli dopolnjeno gradivo k
točki. Obrazložil je gradivo k Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih ukrepih
za zavarovanje prostora v Občini Kranjska Gora – skrajšani postopek.
Slavko Miklič:
 Postavil je vprašanje o strokovni pripravi Odloka, ki so ga sprejemali pred tremi meseci.
Zanimalo ga je, če pripravljalci Odloka niso vedeli, da se bo občina preselila. Izpostavil
je tudi adaptacijo in dozidavo zdravstvenega doma v Kranjski Gori ter stavbo v
Mojstrani.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da Odlok ne velja za gradnjo občinskih stanovanj.
Slavko Miklič:
 Postavil je vprašanje odgovornosti pripravljaca in sestavljalca problematičnega Odloka,
ki se bo na tej seji spreminjal. V kolikor bi bil Odlok bolje napisan, ga danes ne bi bilo
potrebno spreminjati.

Klavdija Gomboc:
 Zanimalo jo je, koliko bivalnih enot SCT predvideva v prostorih bivše občine. Zasledila
je, da naj bi se nov trg uporabljal za prireditve, tržnico in parkirišče. Bila je mnenja, da
je za vse stvari trg premajhen.
Župan Jure Žerjav:
 SCT predvideva urediti 9 ali 10 bivalnih enot. V podzemni garaži naj bi bilo 80
parkirnih mest.
Jože Krivc:
 Obveza investitorjev je, da ob vsakem stanovanju pridobi še dva parkirna prostora.
Žiga Židan:
 Izpostavil je bojazen, da s to spremembo Odloka ne bodo dali napačnega signala vsem
ostalim.
Župan Jure Žerjav:
 Bil je mnenja, da so vse tri zadeve v občinskem interesu, da se uredijo.
Robert Robič:
 Zanimalo ga je, do kam seže interes občine. Odlok je bil sprejet, da se ustavi gradnja
apartmajev za trg, zato ne bo glasoval za predlagane spremembe odloka. Odlok je
nedokončana naloga občinske uprave.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da zakon predvideva možnost, da se sprejme začasne ukrepe za
zavarovanje okolja. Pripravlja se nova strategija prostorskega razvoja.
Miro Eržen:
 Bil je skeptičen glede gradnje aparthotela v Mojstrani, zaradi pomanjkanja informacij.
Jože Krivc:
 Povedal je, da je po prvotnih načrtih investitor predvideval gradnjo hotela.
Miro Eržen:
 Z investitorjem Lokainvestom d.o.o. bi morali sklicati sestanek in pridobiti več
informacij.
Jože Zupančič:
 Odlok so pripravljali svetniki skupaj z občinsko upravo. Bil je v dilemil, kako bo
glasoval glede predlaganega odloka. Predlagal je, da naj že sprejeti Odlok spoštujejo
ali pa naj ga prekličejo. Na Ustavnem sodišču so tri pobude za preverjanje Odloka. V
prostorih bivše občine bi lahko naredili občinska stanovanja. O spremembi odloka
glede blokov v Bezju je bil mnenja, da bodo o tem razpravljali, ko bodo imeli soglasje
vseh lastnikov.
Robert Robič:
 Bil je mnenja, da morajo čim prej najti končno rešitev za Odlok, ki velja začasno.

Jože Krivc:
 Odlok podpira predvsem zaradi tega, da se zadeva uredijo na prostoru pred občinsko
stavbo.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da so bile tudi ideje, da na mestu, kjer je sedaj občina zgradijo občinska
stanovanja. Tam, kjer se gradi dvorana, pa bi bila občinska stavba.
Jože Zupančič:
 S sprejetim Odlokom so naredili veliko dela UE Jesenice. Predlagal je, da že sprejeti
Odlok upoštevajo. Pojasnil je, da so Odlok zahtevali občinski svetniki in ga tudi
sprejeli.
Emil Tavčar:
 Stalna problematika v Kranjski Gori so parkirišča. Sedaj imajo priložnost, da pridejo
do parkirišč pred občino in obenem ureditve prostora.
Miro Eržen:
 Še enkrat je poudaril, da bi potrebovali več informacij glede gradnje v Mojstrani.
Župan Jure Žerjav:
 Poudaril je, da je bil osnovni namen predloga sprememb odloka glede izpraznjenih
prostorov občine. Če sprejmejo predlagani odlok in naslednjo točko bodo dobili
priložnost, da uredijo garaže in trg pred občino. Zadeva nadzidave Bezje in gradnja
aparthotela v Mojstrani lahko obravnavajo po pridobitvi dodatnih informacij.
Klavdija Gomboc:
 Gradivo o tako pomembni točki bi morali prejeti že pred sejo in ne na sami seji.
Župan Jure Žerjav:
 Predlog za razširitev točke so prejeli šele v petek, zato je bilo gradivo posredovano na
sami seji.
Miro Eržen:
 Zanimalo ga je, kdo bo vodil razgovore s podjetjem Lokainvest glede gradnje v
Mojstrani.
Župan Jure Žerjav:
 Zadeve bo vodila občinska uprava in župan.

Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 27/7: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih
ukrepih za zavarovanje prostora v Občini Kranjska Gora, v predloženem besedilu, po
skrajšanem postopku, ki je v gradivu za 27. sejo Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 7
PROTI – 4

Sklep je bil sprejet.
Ad 5.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil ureditev funkcionalnega zemljišča pred občinsko
stavbo. Pod makedamskim parkiriščem naj bi se zgradila ena etaža garaž.
Jože Krivc:
 Po naročilu župana so pripravili predračun za ureditev trga in parkirišč. Za ureditev bi
potrebovali približno 31 mio SIT. Predstavnik Kovinar gradnje – ST d.o.o., je
predlagal, da bi šli eno etažo nižje in uredili še podzemna parkirišča. Takšen projekt bi
bil vreden približno 100 mio SIT.
Župan Jure Žerjav:
 Investitor ponuja občini, da zgradi garaže, na katerih pridobi etažno lastnino, občini pa
komunalno uredi parkirišče nad garažami. Parkirišča bi lahko gradila tudi občina,
vendar bi morala najprej zagotoviti 100 mio SIT, nato pa ta parkirišča še prodati.
Žiga Židan:
 Strinjal se je, da rabijo parkirišča. Motilo ga je, da bodo predlagana parkirišča za
prodajo.
Jože Zupančič:
 Ideja se mu je zdela dobra, vendar se ni strinjal s postopkom. Zanimalo ga je, kdo bo
odgovarjal za škodo v spodnjih garažah, ko bo prišlo do poškodbe zgornje plošče.
Gregor Benedik:
 Zanimalo ga je, kako to, da se za omenjeno rešitev parkirišč ne zanima podjetje
Infrasport, ki gradi dvorano.
Župan Jure Žerjav:
 Podjetje Infrasport nima dovolj denarja za predlagano investicijo.
Klavdija Gomboc:
 Zanimalo jo je, kje bodo imeli obiskovalci športne dvorane prostor za parkiranje.
Župan Jure Žerjav:
 Parkirni prostori bodo pred dvorano ter v podzemni garaži.

Žiga Židan:
 Zanimalo ga je, če se bo za predstavljeni projekt garaž uporabljal stari vhod v garaže ali
se bo naredil nov vhod.
Župan Jure Žerjav:
 Uporabili naj bi že obstoječi vhod v garaže.
Robert Robič:
 Strinjal se je z Jožem Zupančičem glede postopka. Ideja se mu je zdela dobra.
Jože Brudar:
 Investitor naj bi bil etažni lastnik morebitne nove podzemne garaže.
Jože Zupančič:
 Če bo postal podjetje Kovinar Gradnje – ST etažni lastnik, to pomeni, da gre za prodajo.
Opozoril je, da mora o prodaji glasovati 13 svetnikov, na seji pa je navzočih 12
svetnikov.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 27/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša, da se prične s postopkom
izbire izvajalca za zunanjo ureditev in gradnjo podzemne garaže na zemljišču s parc.št.
13/1 k.o. Kranjska Gora. Po izbiri izvajalca se pogoji gradnje in lastniški odnosi uredijo
s pogodbo, ki jo mora pred podpisom župana potrditi Občinski svet.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2005 – skrajšani postopek, katerega so svetniki
prejeli pred samo sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 27/9: Sprejme se Odlok o drugih spremembah odloka o proračunu Občine
Kranjska Gora za leto 2005 po predlogu.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je povedal, da so svetniki po pošti naknadno prejeli gradivo za občinska
priznanja.
Robert Robič:
 Kot predsednik Žirije za priznanja je predstavil gradivo, ki so ga svetniki prejeli po
pošti. Žirija za priznanja je v roku prejela dva predloga in sicer: predlog KS »Rute« Gozd Martuljek, Srednji Vrh za Bojana Kordiča ter predlog KUD »Jaka Rabič« Dovje –
Mojstrana za Mirka Rabiča. Za oba predloga sta predlagatelja predlagala zlati grb
občine. Žirija je menila, da bi Bojanu Kordiču podelili bronasti grb občine, Mirku
Rabiču pa srebrni grb občine. Predstavil je tudi problem Žirije za priznanja, saj mora
Žirija v kolikor se ne strinja s predlogom predlagateljev, predlagatelja ponovno pozvati
za morebitno spremembo. V kolikor občinski svet ne bo upošteval mnenja Žirije za
priznanja je bil mnenja, da takšne Žirije ne potrebujejo, saj delo lahko opravi občinski
svet.
Miro Eržen:
 Izpostavil je bojazen, da se bo občinsko priznanje razvrednotilo. Predlagal je, da se v
Odloku popravijo kriteriji za občinska priznanja.
Jože Zupančič:
 Predlagal je, da se Odlok o priznanjih prekliče in naredi popoln nov odlok. Glede
priznanja Mirku Rabiču se je bolj nagibal k zlatemu grbu kot pa srebrnemu. Bil je
mnenja, da je Mirko Rabič naredil veliko za kulturo v občini. Bojan Kordič pa je
opravljal dela v zvezi z voljeno funkcijo. Bil je mnenja, da je Bojan Kordič še premlad
za občinsko priznanje.
Robert Robič:
 Povedal je, da je v gradivu tudi spisek do sedaj podeljenih priznanj.
Slavko Miklič:
 Strinjal se je s predlogom Žirije za priznanja.
Župan Jure Žerjav:
 Strinjal se je z mnenjem Žirije za priznanja glede Mirka Rabiča. V občinskem svetu so
svetniki, ki so aktivno na mnogih področjih. Občinska priznanja so podeljevali ljudem,
ki so v svojem prostem času storili stvari za civilno družbo. Pri Bojanu Kordiču pa sedaj
podeljujejo priznanje za delo, ki ga je opravljal kot voljeno funkcijo. Bil je mnenja, da
takšnega predloga ne bi podprl.
Janez Mlinar:
 Strinjal se je, da se Bojanu Kordiču podeli bronasti grb občine. V bodoče bo potrebno
natančno določiti merila.
Franc Makše:
 Povedal je, da ne bo glasoval za predloga za priznanja. Bil je mnenja, da bodo povsem
razvrednotili občinska priznanja.

Jože Zupančič:
 Imel je nekaj ljudi, ki bi jih želel predlagali za občinsko priznanje, vendar nihče izmed
njih ni želel, da ga predlaga za priznanje. Pri ljudeh so povsem razvrednotili občinska
priznanja. Predlagal je, da preden glasujejo o priznanjih, bi glasovali o sklepu, da se
pripravi nov predlog odloka.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 27/10: Strokovne službe občine pripravijo nov predlog Odloka o občinskih
priznanjih.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 27/11: Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora se predlaga, da za leto 2005
podeli srebrni grb Mirku Rabiču.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 27/12: Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora se predlaga, da za leto 2005
podeli bronasti grb Bojanu Kordiču.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 3
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.
Ad 8.
Župan Jure Žerjav je povedal, da je svetnik Jože Zupančič poslal dve pobudi in sicer:
- enotno in sistemsko označevanje ulic v krajih, kjer imamo ulični sistem
- na parkirišču pred izvirom Save v Zelencih postavitev WC kemične
kabine
Jože Zupančič:
 Bil je mnenja, da morajo nujno označiti ulice po krajih. Opozoril je, da je bil nekaj dni
nazaj v Zelencih. Na parkirišču ni kemičnih WC in ljudje hodijo na potrebo v gozd in
tam zelo smrdi. Zato predlaga, da se na tem mestu postavi kemični WC in koš za
smeti. Ponovno ga je zanimalo, kdaj bo dobil odgovor na vprašanje, koliko parkirišč
imajo v lasti gospodarski subjekti.

Črtomir Kosmač:
 Na tem območju je bil koš za smeti, vendar so ga umaknili, ker je bil stalno poln z
drugimi odpadki in ni služil pravemu namenu.
Župna Jure Žerjav:
 V proračunu bo potrebno zagotoviti sredstva za označevanje ulic po krajih. Glede
postavitve WC na parkirišču v Zelencih je povedal, da se sedaj trudijo, da bi gostinski
objekt, ki je ob parkirišču legalizirali in ga ponovno odprli. S tem se bodo zadeve tam
uredile. Strinjal se je, da se tam postavi kemični WC.
 S strni KS »Rute« so prejeli vprašanje, kaj je bilo storjenega glede ustavitve tovornega
prometa ter kaj je s postavitvijo prometnih znakov na magistralni cisti. Pojasnil je, da
je Občina zaprosila Direkcijo za državne ceste, za postavitev prometnih znakov za
prepoved prometa tovornih vozil.
Franc Makše:
 Zanimalo ga je, kako je s predlogom za preimenovanje Vršiške ceste v Rusko cesto.
Povedal je, da se ljudje pritožujejo nad glasno muziko pri Hitovi igralnici.
Župan Jure Žerjav:
 Na občini še niso prejeli nobene pritožbe.
Jože Zupančič:
 Bil je mnenja, da pri glasnosti pretiravajo tudi drugje.
Robert Robič:
 Zanimalo ga je, kako je glede asfaltiranja ceste proti žičnici v Gozd Martuljku, ter kdaj
bodo dobili odgovor glede parkirišč v občini.
Župan Jure Žerjav:
 Ta cesta naj bi se asfaltirala v kratkem, izvajalec je že izbran.
Jože Brudar:
 Pojasnil je, da bodo do evidenc o številu parkirišč prišli težko, saj na občni ne obstaja
ta dokumentacija. Evidence o gradbenih dovoljenjih, ki vsebujejo te podatke, se
hranijo na Upravni enoti.
Jože Zupančič:
 Strinjal se je, da bo težko priti do dokumentacije, vendar bodo podatke v prihodnje
potrebovali. Statistično bi bilo prav, da bi dobili podatke o številu parkirišč. Potem bi
lahko ugotovili tudi, koliko parkirišč še potrebujejo.
 Prosil je, da se v bodoče pri sklepih piše, kako je glasoval.
Žiga Židan:
 Povedal je, da na eko otokih pri zabojnikih za plastiko piše, da je dovoljeno odlaganje
samo plastike z oznako PET. Ljudje ga sprašujejo, kam naj odlagajo ostalo plastiko.

Župan Jure Žerjav:
 Ostala plastika ne gre v ločeno zbiranje odpadkov in se jo odlaga v zabojnike, ki jih
imajo gospodinjstva.
Seja je bila zaključena ob 22.40 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.

