O B Č I N A
KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET

Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel.: 04-58 09 808, fax.: 04-58 09 824
http://www.kranjska-gora.si/
e-mail:grzetic@kranjska-gora.si

Št.:

Datum: 28.03.2005

Z A P I S N I K
33. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 27.03.2006 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Bogomir Košir, Emil Tavčar,
Branka Vovk, Franc Makše, Črtomir Kosmač, Žiga Židan, Gregor Benedik, Bojan
Kordič, Miro Eržen, Branko Dolhar, Robert Robič, Jože Krivc, Jože Zupančič in
Klavdija Gomboc (14 od 16).
ODSOTNA: Slavko Miklič (opravičil), dr. Janez Mlinar

 POROČEVALCI IN DRUGI PRISOTNI: Egidija Košir Mrovlje, Rajko Puš, –
občina; Robert Bizjak – ČD SHW; Henrika Zupan – JP Komunala; Nuša Jelenc in
Tamara Hribar – JEKO-IN Jesenice; Jaka Hrastnik – LTO Kranjska Gora; predstavniki
podjetja Hosting.
 PRISOTNI NOVINARJI: Mirko Rabič – Radio Triglav, Matjaž Arih – ATM, Urška
Peternel – Gorenjski Glas.
Seja je posneta na 1 avdio zgoščenko.
Gradivo in zvočni zapis seje je objavljen tudi na internetni strani http://obcina.kranjskagora.si/ (občina, občinski svet).
Župan Jure Žerjav je vse prisotne lepo pozdravil.
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Svetniki so najprej obravnavali
I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 32. seje.

Ad 1.
Svetniki so zapisnik 32. seje prejeli v gradivu za 33. sejo. Župan Jure Žerjav je dal zapisnik v
obravnavo.
V razpravi so sodelovali: Žiga Židan (na prejšnji seji je zaprosil za korespondenco, ki je bila
opravljena na relaciji med občino in investitorjem v hotel Erika, ne pa z dosedanjim delom
občine na tem področju, kot je zapisano v zapisniku; prosil je za poslušanje zvočnega zapisa)
Župan Jure Žerjav (poslušal se bo zvočni zapis seje), Branko Dolhar (povedal je, da v
zapisniku piše, da je ponovno opozoril na problematiko prenosa lastništva objektov v Planici
na ŠD Rateče. Na seji je namreč podal bolj obširno obrazložitev bil je mnenja, da je zapis v
zapisniku preskromen. Govoril je o odgovoru odvetnika Damjana Pavlina glede prenosa
lastništva, ki se mu ni zdel primeren in je zavajujoč ter o odloku, ki govori o prenosu
lastništva objektov na ŠD Planica), Bogomir Košir (zakaj svetniki ne dobivajo v roku 14 dni
zapisnika, kot piše v poslovniku, na zadnji seji je podal pripombe na zapisnik, kateri pa se še
ni popravil)
Po razpravi so člani sveta sprejeli naslednji:
SKLEP 33/1: Potrdi se zapisnik 32. seje Občinskega sveta s pripombami podanimi na
seji.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
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Predlagan je bil naslednji dnevni red:
II. DNEVNI RED:
1.

OSREDNJA TEMA – KOMUNALA:
 poslovno poročilo JPK Kranjska Gora za leto 2005 in finančni načrt za leto 2006
 poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda
v letu 2005
 poročilo o delovanju čistilne naprave Jesenice v letu 2005
 poročilo o obratovanju odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla za leto
2005
 operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini
Kranjska Gora

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sklep o porabi proračunske postavke ureditev pokopališč
Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav – II. obravnava
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Kranjska Gora
Soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske
Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
Komisija MVVI
- imenovanje člana sveta zavoda OZG
LTO – Zavod za turizem občine Kranjska Gora
 Soglasje k spremembi statuta LTO
 Program dela LTO – Zavoda za turizem občine Kranjska Gora za leto 2006
Predlog za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – MHE
»TREBIŽA« - Petrič Vladimir
Obravnava pobude za določitev volilnih enot za volitve članov občinskega sveta Občine
Kranjska Gora
Uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem
Ukinitev javnega dobra in prodaja nepremičnin
Informacije, vprašanja in pobude

8.

9.
10.
11.
12.
13.

V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič (Predlagal in obrazložil je dodatno točko dnevnega reda » Predstavitev projekta
Wellness & Casono Hotela ERIKA v Kranjski Gori in ODOBRITEV izdaje SOGLASJA
lokalne skupnosti (OS) za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu na lokaciji
Hotela Erika, Vršiška ulica 76, 4280 Kranjska Gora, k vlogi za dodelitev koncesije za
prirejanje iger na srečo«. Predlagal je, da se da besedo tudi investitorjem. Podal je tudi
pobudo, k odprodaji lastnine v športni dvorani Vitranc, s kupnino pa naj bi se naredil dom za
ostarele.)
Župan Jure Žerjav (Strinjal se je, da so na zadnji seji sprejeli sklep o predstavitvi projekta
Erika, vendar pa so se že na zadnji seji ter po sami seji dobile še dodatne pobude drugih
investitorjev. Vsem potencialnim investitorjem je predlagal, da svoje investicije predstavijo na
posebni seji za območje celotne občine na kateri bo poleg svetnikov prisotna tudi
zainteresirana javnost. Bil je mnenja, da zaradi navedenih zadev ni potrebno uvrstiti točko na
dnevni red. Soglasje lokalne skupnosti bo občinski svet podeljeval na zahtevo pristojnega
državnega organa.)
Jože Zupančič (Po statutu ima vsak svetnik pravico vložiti v sprejem odloke in druge akte. Bil
je mnenja, da je točka pripravljena v skladu s statutom občine. Predlagal je, da občinski svet
glasuje o predlagani točki.)
Župan Jure Žerjav (Pojasnil je, da gradivo ni pripravljeno v skladu s poslovnikom, zato te
točke ne bo dal na glasovanje.)
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Rajko Puš (Pristojnost do prejemanja aktov daje občinskemu svetu poleg zakona tudi statut
občine. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) določa, da se s sklepom odloča o
vprašanjih, ki se tičejo postopka. Glede na ZUP predlagani sklep ni ustrezen. Kriterije in
merila lahko določajo samo splošni akti kot je pravilnik, ki določa pravila in kriterije za
nedoločeno število prijaviteljev. V kolikor s pravilnikom določijo kriterije to pomeni, da
kdorkoli izpolni kriterije se vlogi ugodi. Pri tem ne gre za soglasje ampak za izpolnjevanje
pogojev.)
Branko Dolhar (Zanimalo ga je, zakaj točka pobude in vprašanja ni več na prvem mestu
dnevnega reda. Na prejšnji seji občinskega sveta so sprejeli sklep, da se na naslednjo sejo
uvrsti točka predstavitev hotela Erika. Zanimalo ga je, zakaj kljub sprejetemu sklepu točke ni
na dnevnem redu.)
Župan Jure Žerjav (Pojasnil je, da predlog dnevnega reda po poslovniku pripravi župan.
Zaradi interesa širše javnosti se je odločil, da bodo opravili javno predstavitev vseh
potencialnih investitorjev.)
Branko Dolhar (Držati bi se morali sprejetega sklepa na prejšnji seji občinskega sveta.)
Bojan Kordič (Strinjal se je, da se opravi javna predstavitev vseh investitorjev vključno s Hitom. Svetniki morajo gradivo vseh investitorjev prejeti v skladu s statutom in poslovnikom
pred sejo. Predlagal je, da se pod točko Komunala obravnaval tudi njegova pobuda glede
ustavitve težkega tovornega prometa.)
Žiga Židan (Sklep iz zadnje seje govori samo o predstavitvi ne pa tudi o podeljevanju
koncesije. Vprašal se je, kakšno moč imajo sploh sklepi občinskega sveta.)
Klavdija Gomboc (Pri sprejemanju sklepov izgubljajo na kredibilnosti. Strinjala se je z javno
predstavitvijo, vendar bi se to lahko izvedlo že pred dvema mesecema.)
Miro Eržen (Pri tej zadevi gre za čisto gospodarsko vprašanje. Bil je mnenja, da je bila javna
razprava v tem primeru že izvedena, ko so sprejeli Razvojno strategijo občine Kranjska Gora,
kjer so opredelili, da bo Kranjska Gora mondeno turistično središče, ki bo temeljilo na
igralništvu. Ugotoviti bi morali če so projekti v skladu z razvojno strategijo občine. Ker v
občini ni dovolj delovnih mest bi bilo prav, da vsaj poslušajo potencialne investitorje. V
gradivu bi moralo biti obrazloženo, zakaj kljub sklepu ni točke na dnevnem redu. Pobuda za
točko se mu je zdela legitimna. V kolikor točke ne uvrstijo na dnevni red je to zgubljanje
kredibilnosti občinskega sveta.
Bogomir Košir (Zakaj ni pripravljen odlok o dveh volilnih enotah? Predlagal je, da se ta točka
iz točke 10 prestavi na točko 3, da bo televizija to snemala. Strinjal se je, da se opravi
predstavitev projekta Erika vendar pa ni bil za glasovanje.)
Črtomir Kosmač (opozoril je, da je gradivo za sejo zelo obsežno in nimajo časa za takšno
razpravo.)
Župan Jure Žerjav (Pojasnil je, da so bila na zadnji seji različna mnenja glede dveh volilnih
enot. Zato je v gradivu pripravljena pobuda in v kolikor bo sprejeta se bo pripravil odlok. Še
enkrat je povedal, da bo javna predstavitev vseh potencialnih investitorjev.)
Jože Zupančič (Ponovno je predlagal, da se predstavitev projekta Erika uvrsti na dnevni red. V
kolikor se to ne bo zgodilo je predlagal, da vsi svetniki, ki bodo glasovali za uvrstitev točke
zapustijo sejo. Predlagal je še, da bi novo sejo opravili čez 14 dni.)
Župan Jure Žerjav (Že v uvodu je pojasnil, da gradivo ni pripravljeno tako, da bi bilo primerno
za nadaljnjo obravnavo.)
Branko Dolhar (Sklep na prejšnji seji je jasno povedal, da se bo opravila predstavitev
projekta.)
Franc Makše (Zanimalo ga je kdo od svetnikov še ni bil seznanjen z omenjenim projektom?
Nič se mu ni zdelo narobe, če za to zadevo skličejo javno sejo.)
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Branko Dolhar (V kolikor se sklep iz prejšnje seje ne bo upošteval, bi morali sedaj glasovati o
novem sklepu.)
Jože Krivc (Na zadnji seji so bile tudi pobude, da se predstavijo ostali potencialni investitorji.)
Egidija Košir Mrovlje (Predstavitev točke je možna, vendar pa so svetniki gradivo prejeli šele
na sami seji. Vlada zaprosi lokalno skupnost za podelitev koncesije. Takšne vloge od vlade še
niso prejeli.)
Jože Zupančič (Vloga na občino je že prišla. Predstavil je nekaj dokumentov v tej zadevi.)
Župan Jure Žerjav (Izdano je bilo pogojno soglasje. Z ministrstva so bili opozorjeni, da
pogojnih soglasij ni, občina je izdala negativno soglasje. V bodoče bo o teh soglasjih odločal
občinski svet.)
Miro Eržen (Tudi po izvedeni javni predstavitvi se bo občinski svet srečal s problemom
odločanja. Poleg zakonskih predpisov si bo moral občinski svet izdelati kriterije po katerih bo
odločal.)
Jože Zupančič (Na 32. seji je občinski svet spremenil 16. člen Statuta občine o tem, kdo
podeljuje soglasje.)
Župan Jure Žerjav je prekinil razpravo in dal na glasovanje predlagani dnevni red s
pobudo Bojana Kordiča.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 6
PROTI – 6

Zupančič glasoval proti.
Dnevni red ni bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je svetnikom pojasnil, da bodo obveščeni o sklicu nove seje.
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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