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://obcina.kranjska-gora.si/
e-mail:grzetic@kranjska-gora.si

Št.:

Datum:20.06.2006

Z A P I S N I K
36. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 19.06.2006 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, Žiga Židan, Bojan Kordič (odšel ob 20.20), Robert
Robič, Jože Krivc (odšel ob 20.20), Jože Zupančič (odšel ob 20.20., prišel ob 21.55),
Slavko Miklič, dr. Janez Mlinar (odšel ob 20.43), Črtomir Kosmač, Klavdija Gomboc
(odšla ob 22.32), Miro Eržen, Gregor Benedik in Branko Dolhar (odšel ob 20.20) (16
od 16).
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Egidija Košir
Mrovlje, Rajko Puš, Mojca Prešeren, Vlasta Skumavc Rabič, Damijan Pavlin, Aljoša
Drobnič.
 PRISOTNI NOVINARJI: Mirko Rabič – Radio Triglav, Matjaž Arih – ATM.
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. Pojasnil je, da so poleg gradiva, ki so ga
prejeli s sklicem dodatno prejeli še gradivo k točki 4. in točki 9. Na sami seji pa so prejeli še
gradivo k 10. točki, pripombe KS Kranjska Gora, pobuda KS Rute ter vabilo na proslavo ob
15. letnici samostojnosti.
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Svetniki so najprej obravnavali
I.
1.
2.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

Obravnava in sprejem zapisnika 35. seje.
Obravnava in sprejem zapisnika 3. izredne seje.

Ad 1.
Svetniki so zapisnik 35. seje prejeli s sklicem za 36. sejo. Župan Jure Žerjav je dal zapisnik v
obravnavo.
Ker ni bilo razprave so člani sveta sprejeli naslednji:
SKLEP 36/1: Potrdi se zapisnik 35. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 11
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Svetniki so zapisnik 3. izredne seje prejeli s sklicem 36. seje. Župan Jure Žerjav je dal
zapisnik v obravnavo.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič (Predlagal je popravek sklepa št. 3i/5. Dopisala naj bi se beseda Gaming.)
Župan Jure Žerjav (Pri obravnavi zapisnika ni možno spreminjati sprejetih sklepov.)
Jože Zupančič (Vsi dokumenti so to besedo vsebovali. Predlagal je, da občinski svet o tem
glasuje.)
Damijan Pavlin (Ker je predlagana sprememba sklepa, s tem ne gre za popravek zapisnika po
29. členu poslovnika občinskega sveta.)
Branko Dolhar (Bil je mnenja, da gre za napako. Vsi materiali so bili s polnim imenom.)
Bojan Kordič (Strinjal se je s predhodniki.)
Bogomir Košir (Bil je mnenja, da ni prišlo do napake. Obstajata dve različni podjetji.)
Branko Dolhar (Če je to drugo podjetje, so brezpredmetno o tem glasovali.)
Bojan Kordič (S kakšno pravno podlago je bil material za sejo pripravljen? Če je prišlo do
napake, naj se ta napaka odpravi.)
Župan Jure Žerjav (Zapisnik izraža verodostojno sliko dogajanja na seji. Če temu ni tako, se
po poslušanju magnetograma zapisnik popravi.)
Jože Zupančič (Župan je napako ugotovil dan po seji. Ni videl razloga, da se to ne bi
popravilo.)
Župan Jure Žerjav (To zadevo bodo obravnavali pod točko 2. dnevnega reda.)
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Jože Zupančič (Priznal je, da je naredil napako pri predlogu sklepa. Napako je v pisni obliki
popravil in to posredoval županu.)
Janez Mlinar (Strinjal se je s tem, da je prišlo do pomote. Opozoril je na nezakonit sklep o
spremembi prostorskih planov na osnovi katerega Hit Alpinea gradi prizidek k hotelu Larix.
Bil je mnenja, da gre za črno gradnjo. Prosil je občinske službe in župana, da se stvar v čim
krajšem času uredi.)
Župan Jure Žerjav (Pripomba ni na zapisnik, jo bodo pa pregledali.)
Miro Eržen (Zanimalo ga je, kdo pregleda predlagane sklepe svetnikov, če so ti predlagani v
skladu z vsemi predpisi.)
Jože Zupančič (Predlog je bil podan na 35. seji. Uprava je potem ta predlog podala v gradivo.
Še enkrat je predlagal, da se popravi napaka.)
Bojan Kordič (Zaprosil je, da se besedo poda tudi odvetniku Aljošu Drobniču.)
Črtomir Kosmač (Zapisnik je izraz dejanskega dogajanja na seji. To zadevo bodo obravnavali
pri 2. točki dnevnega reda.)
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 36/2: Občinski svet daje besedo odvetniku Aljošu Drobniču.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 8
PROTI – 7

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
Aljoša Drobnič (g. Zupančič je občinskemu svetu predlagal, da sprejme sklep o popravi
pomote v imenu družbe v sklepu občinskega sveta 3i/5. V celotnem postupku je nastopala
družba Gold Club Gaming d.o.o.. Glede na to, da je prišlo do zadržanje sklepa je županu
predlagal, da odpravi pomoto. Odvetnik Pavlin mu je pojasnil, da je sklep sprejel občinski
svet, zato župan ne more sprejeti popravka sklepa.)
Damijan Pavlin (Glede na to, da je to predlog sklepa o popravi sklepa je predlagal, da se to kot
dodatna točka uvrsti na dnevni red seje.)
Župan Jure Žerjav (V kolikor bo pri sprejemu dnevnega reda predlog za dodatno točko, bodo
o njej glasovali.)
Branko Dolhar (Ves čas postopka, ki ga je sprožila država, so govorili o Gold Club Gaming
d.o.o.. Predlog Zupančiča je pa bil za podjetje Gold Club d.o.o. Bil je mnenja, da je bila 3.
izredna seja, na kateri so glasovali o podjetju, ki ni imelo vloge brezpredmetna, prav tako je
brezpredmeten tudi zapisnik. Vsi so verjeli, da gre za isto podjetje.)
Jože Krivc (To sta dve različni podjetji. Sklep je predlagal svetnik Zupančič.)
Žiga Židan (Sklepi se pripravijo tako, da se naslednji dan zanikajo, ker niso v skladu s
predlaganim. Ali je to samo v tem primeru ali bodo tudi v bodoče tako delovali. Bil je mnenja,
da imajo že 4 leta probleme glede verodostojnosti občinskega sveta.)
Župan Jure Žerjav (Predlagal je, da se držijo obravnave zapisnika. Pri dnevnem redu lahko
predlagajo dodatno točko.)
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Jože Zupančič (Bil je mnenja, da bi ga moral župan obvestiti o napaki v sklepu. V kolikor se
ta zadeva ne da popraviti, je predlagal dodatno točko, ki se jo uvrsti na 1. mesto dnevnega
reda.)
Robert Robič (Glasoval je o sklepu, ki je bil zapisan in tistemu je verjel. Župana je prosil, da
vodi sejo v skladu z veljavnimi akti.)
Branko Dolhar (Prosil je, da se v zapisnik napiše, da je bila 3. izredna seja sklicana za nekaj za
kar ni bilo razloga. Brezpredmetna je bila 3. izredna seja, prav tako pa je brezpredmeten
zapisnik 3. izredne seje.)
Bojan Kordič (Predlagal je, da podajo pobudo za dodatno točko na glasovanje.)
Župan Jure Žerjav (Zadeva se bo obravnavala pri dnevnem redu.)
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 36/3: Potrdi se zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta.
Jože Zupančič (Obrazložil je svoj glas. Glasoval bo proti takšnemu zapisniku. K točki za 3.
izredno sejo je priložil tudi dodatek iz UNPIS-a, iz katerega je razvidno, o katerem podjetju so
razpravljali.)
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 8
PROTI – 7

Zupančič glasoval PROTI.
Sklep je bil sprejet.
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Predlagan je bil naslednji dnevni red:
I. DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahteva za razveljavitev sklepa Občinskega sveta, sprejetega na 3. izredni seji dne
22.05.2006
Zadržanje izvajanja sklepa Občinskega sveta št. 3i/5
Revizijsko poročilo o poslovanju občine v letu 2004
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2005 –
skrajšani postopek
Letni program kulture Občine Kranjska Gora za leto 2006
Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2006
Predlog cene programov v vrtcih pri OŠ 16. decembra Mojstrana in OŠ Josipa
Vandota Kranjska Gora
LTO – Prerazporeditev presežkov iz preteklih let
Žirija za priznanja
Komisija MVVI
- Imenovanja člana Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti Jesenice
- Predlog kandidatov za člane okrajnih volilnih komisij
Odkup zemljišč, uporabljenih za gradnjo občinskih cest
Prodaja nepremičnin
Najem nepremičnin
Menjava nepremičnin
Uskladitev zemljiškoknjižnega stanja
Informacije, vprašanja in pobude

V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič (Predlagal je dodatno točko in sicer popravek sklepa 3. izredne seje. Točka naj
bo pod 1. točko dnevnega reda.)
Emil Tavčar (Predlagal je dodatno točko in sicer pomoč podjetniku Oman Rajku, ki mu je
požar uničil gospodarski objekt. To zadevo so obravnavali tudi na KS Rute.)
Jože Zupančič (Strinjal se je s pobudo Emila Tavčarja. Dodeli naj se najvišja pomoč.)
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 36/4: Na dnevni red seje občinskega sveta se
»Popravek sklepa iz 3. izredne seje.«
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 7
PROTI – 7

Zupančič glasoval ZA.
Sklep ni bil sprejet.
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pod točko 1. uvrsti točka

SKLEP 36/5: Na dnevni red se uvrsti točka »Pomoč podjetniku Rajku Oman, ki ga je
prizadel požar.«
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED
1. Zahteva za razveljavitev sklepa Občinskega sveta, sprejetega na 3. izredni seji dne
22.05.2006
2. Zadržanje izvajanja sklepa Občinskega sveta št. 3i/5
3. Revizijsko poročilo o poslovanju občine v letu 2004
4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2005 –
skrajšani postopek
5. Letni program kulture Občine Kranjska Gora za leto 2006
6. Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2006
7. Predlog cene programov v vrtcih pri OŠ 16. decembra Mojstrana in OŠ Josipa
Vandota Kranjska Gora
8. LTO – Prerazporeditev presežkov iz preteklih let
9. Žirija za priznanja
10 Komisija MVVI
- Imenovanja člana Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti Jesenice
- Predlog kandidatov za člane okrajnih volilnih komisij
11. Odkup zemljišč, uporabljenih za gradnjo občinskih cest
12. Prodaja nepremičnin
13. Najem nepremičnin
14. Menjava nepremičnin
15. Uskladitev zemljiškoknjižnega stanja
16. Pomoč podjetniku Rajku Omanu, ki ga je prizadel požar
17. Informacije, vprašanja in pobude
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 9
PROTI – 3

Zupančič glasoval PROTI.
Dnevni red je bil sprejet.
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je obrazložil zahtevo za razveljavitev sklepa, sprejetega na 3. izredni seji
občinskega sveta. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Bojan Kordič (Gre za brezpredmetno zadevo, saj za podjetje, o katerem razpravljajo, sploh ni
bilo vloge. Tudi pobuda Petra Klofutarja se mu je zdela zgrešena, saj se ne nanaša na pravno
osebo v postopku. Pri tem gre za zlorabo določenih stvari.)
Jože Zupančič (Zanimalo ga je, kako je dobil pobudnik pobiranja podpisov sklep pred
svetniki? Zakaj ga nihče ni poklical, da bi popravil napako v sklepu? Zakaj je bila
razveljavitev sklepa šele 25.6. pobudnik pa je dobil sklep že 24.6. za pobiranje podpisov.
Dovoljenje za pobiranje podpisov je do 23.6.2006, kar je čez tri dni. Danes pa to zadevo že
obravnavajo na tej seji. Kako to, da je ta zadeva na obravnavi? Sedaj se zbirajo podpisi tudi za
uveljavitev sklepa.)
Župan Jure Žerjav (Pojasnil je 84. člen statuta občine. Najmanj 5% volivcev lahko zahteva
razveljavitev sklepov. Ljudska iniciativa je vložila zahtevo za razveljavitev sklepa. Kot župan
je dolžan to zahtevo uvrstiti na prvo sejo občinskega sveta.)
Jože Zupančič (Zakaj župan ni počakal, da se zberejo podpisi še za uveljavitev sklepa.
Zanimalo ga je, kako to, da se pobuda za razveljavitev sklepa objavi na oglasnih deskah v A3
formatu, njegova pobuda ter pobuda Bojana Kordiča pa se je objavila na A4 formatu. Vloga
za razveljavitev sklepa je bila rešena v 24 urah. Vloga za uveljavitev sklepa pa se je reševala
16 dni.)
Bojan Kordič (Prebral je poziv pobudnikoma za uveljavitev sklepa, da odpravita
pomanjkljivost. Vprašal je, zakaj tak poziv ni dobil tudi Peter Klofutar.)
Župan Jure Žerjav (Občinski svet je sprejel določen sklep. Ljudska iniciativa pa zahteva
razveljavitev takšnega sklepa.)
Franc Makše (Zanimalo ga je, kaj sploh obravnavajo, če obravnavajo podjetje, ki ni v
postopku. Predlagal je, da se točka 1. in 2. dnevnega reda črtata.)
Bogomir Košir (Sprenevedajo se, da je ljudska iniciativa zbirala podpise brez veze, ker
podjetje ni v postopku. Pri zapisniku pa so želeli spremeniti zapisnik. Ljudska iniciativa je
imela vse pravice zbirati podpise. Pojasnil je, da so v predlaganem sklepu tudi druge napake.)
Miro Eržen (Prišli so v začaran krog. V takšnem stanju ne morejo trezno presojati kaj je za
Kranjsko Goro dobro. V lokalni turistični organizaciji naj se vsi gospodarstveniki dogovorijo,
kaj to igralništvo za Kranjsko Goro pomeni. Resna analiza o vplivih igralništva v Kranjski
Gori ni bila narejena. Odločitev bi morali prepustiti novemu občinskemu svetu.)
Janez Mlinar (Pojasnil je argumente za in proti igralnici. Povedal je, da je glasoval za novo
igralnico. Eden od svetnikov je po vasi začel govoriti, da so tisti, ki so glasovali za prejeli
denar. To je označil za laž. Stvari so se lotili napačno. Določiti bi morali kriterije, na osnovi
katerih bi se odločali, kdo bi pridobil koncesijo in kdo ne. Investitorji morajo vedeti pravila
igre. Za zgled je predstavil podobno zadevo v občini Nova Gorica. Pripravili so študijo z
argumenti za in proti. Zadevo so javno obravnavali. Svetniki so odločitev prepustili županu.)
Klavdija Gomboc (Občinski svet je sprejel strategijo razvoja občine Kranjska Gora. Zanimalo
jo je, zakaj ne obravnavajo tudi prostorske strategije. Občinski svetniki so postali statisti v tem
občinskem svetu. Vprašala je župana, zakaj je najprej izdal pozitivno soglasje? Nato so pa
svetniki izglasovali, da bodo o teh zadevah odločali svetniki. Občina nujno potrebuje
kriterije.)
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Župan Jure Žerjav (Najprej je bilo izdano pogojno soglasje. Na opozorilo UNPIS-a, da takšno
soglasje ni možno je župan izdal negativno soglasje. Nato je bila pristojnost prenesena na
občinski svet.)
Bogomir Košir (Ni bil proti igralnici v hotelu Erika. Z investitorji v hotel Erika se je veliko
pogovarjal. Investitorji bi lahko naredili terminski plan investicij, ne pa nekih obljub. Do
njegovega glasu so želeli priti z nekimi pripomočki. O tem je obvestil tudi pristojne organe.
Dvomil je, da je bilo to samo v njegovem primeru.)
Janez Mlinar (Ne ve kateri svetnik je širil laži o sprejemanju denarja.)
Žiga Židan (Pri odločitvah je bil v drugačni situaciji, saj je zaenkrat še zaposlen v podjetju, ki
je proti novi koncesiji. Ker kmalu ne bo več tam zaposlen, bo lahko sproščeno govoril o
stvareh, kar do sedaj ni mogel. Konkurence v Kranjski Gori ni. Izrazil je bojazen, če bodo
uspeli zaščititi okolje, ko bodo kapitalisti odšli iz Kranjske Gore.)
Bogomir Košir (Podprl je razmišljanje Židana. Od HIT-a so deležni vlaganja v infrastrukturo.
Brez HIT-a bi izgubili pokal Vitranc. HIT je predstavil 10 projektov v Kranjsko Goro. Proti
takšnim investicijam ne more glasovati.)
Žiga Židan (Tudi drugemu bi morali dati možnost v tem okolju. HIT-ovi projekti so samo na
papirju.)
Janez Mlinar (Korektno bi bilo, da tudi drugi dobijo možnost.)
Bogomir Košir (Del dobička od igralnice v Larixu bo šel v investicije, od podjetja Gold Club
Gaming pa ni razvidno, kam bo šel dobiček.)
Janez Mlinar (Izrazil je dvom o dobičku v igralnici v hotelu Larix.)
Slavko Miklič (Na pobudo ljudske iniciative je občinski svet dolžan o tem še enkrat sklepati.
Neumestno in nepošteno je, da se kaj očita Petru Klofutarju. Volivci pričakujejo, da bodo
svetniki zadevo rešili. Pobuda je prišla iz KS Kranjska Gora, kjer naj bi igralnica stala.
Krajani niso proti gradnji hotela. Negativno mnenje je samo proti igralnici. Podal je mnenje k
strategiji razvoja Kranjske Gore. Socialni problemi se z novimi zaposlitvami ne bodo
zmanjšali.)
Robert Robič (Reference HIT-a lahko vidimo v vlaganju družbe v kraj. Hotel, ki naj bi ga
gradili na območju Erike, bi Kranjska Gora potrebovala. Noben investitor ne pride v Kranjsko
Goro, da bi odprl delovna mesta. Vsak želi iz investicije povečati svoj kapital. Če ima kdo
željo, da bi odprl delovna mesta bi šel v Mojstrano v podjetje KOOP.)
Bojan Kordič (Ni se strinjal z Bogomirjem Koširjem, ki je namigoval, kako so nekateri
glasovali. Ne strinja se s HIT-ovim načrtom glede hotelskega območja Špik v Gozdu
Martuljku. Zanima ga enakomeren razvoj vseh krajev v občini. Ni še videl takšnega
nasprotovanja določenemu investitorju v kraj, kot je v tem primeru. Navedel je primer, kako
na Jesenicah urejajo zadeve z investitorji.)
Jože Zupančič (Bil je menja, da kapital prinaša tudi delo. Vprašal se je, če Jeseničani niso
državljani Slovenije. Če bosta zaposlena samo 2 domačina, bo to zaradi tega ker v občini ni
kadra. Hotel na novo predvideva 81 delovnih mest.)
Robert Robič (Kjerkoli se pojavi kapital, se ne pojavi z željo po odprtju delovnih mest.
Delovna mesta so posledica izvajanja procesa.)
Žiga Židan (V turizmu kot storitveni dejavnosti so največji kapital zaposleni, ki kvalitetno
opravljajo svoje delo. Ves sposoben kader je šel k zasebniku ali pa je odšel drugam.)
Črtomir Kosmač (Kar se zadnje čase dogaja v občini, ni v prid domačinom. Nič niso naredili v
zdravstvu. Vsi so obljubljali dom za ostarele. Vprašal se je, kdo si ga bo lahko privoščil, saj
domačini ne bodo imeli dovolj sredstev. Bil je mnenja, da bi morali pridobiti mnenja
krajevnih skupnosti in mnenja občanov.)
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Branko Dolhar (Bil je mnenja, da je hotel Erika dober projekt. Za tem stojijo profesionalni
ljudje. Referendum bi se moral opraviti pri sprejemanju razvojnega programa občine. Strinjal
se je, da takšen hotel potrebujejo. Igralnica v hotelu Erika ne bo konkurenca HIT-u, temveč bo
samo dopolnilo. Civilna iniciativa je bila izkoriščena. Bil je mnenja, da se ne bi smeli bati
konkurence. Zanimalo ga je, ali je lahko sklicana izredna seja za nekaj kar ni imelo povoda,
ter kdo je za to odgovoren? Kako je z očitki, da je na vlogi ljudske iniciative manjkalo nekaj
osnovnih elementov? Kdaj pride sklep občinskega sveta pravno formalno v veljavo? Civilna
iniciativa bo poskušala razveljaviti sklep, ki je brezpredmeten. Podpreti bi morali investitorja
v hotelu Erika.
Damijan Pavlin (Ni mu bila znana vloga civilne iniciative. Civilna iniciativa lahko predlaga
odločanje samo o sklepu, ki je bil sprejet. Sklep je bil na seji takšen, kot ga je predlagatelj
predlagal.)
Branko Dolhar (Zanimalo ga je, če so zbrani glasovi civilne iniciative veljavni ali ne?)
Damjan Pavlin (Gre za dve različni zadevi. Civilna iniciativa je zbirala glasove za že sprejet
sklep. Za Zupančičev predlog pa se zbirajo glasovi, da bi se odločalo o sklepu, ki še ni bil
sprejet. Sklep občinskega sveta pa stopi v veljavo takoj po sprejetju.)
Bogomir Košir (Civilno iniciativo se obtožuje, da je podala napačno vprašanje. Opazil je tudi,
da na soglasju TNP piše napačna družba.)
Bojan Kordič (Predlagal je, da se besedo da tudi pravnemu zastopniku Gold Cluba Gaming
d.o.o.)
Franc Makše (Podal je pobudo, da se 1. in 2. točka dnevnega reda umakneta z dnevnega reda.
Hit, Gold Club Gaming in občina naj se sestanejo in vsak naj pove, kaj bo investiral. Nato pa
bodo svetniki o tem razpravljali.)
Župan Jure Žerjav (Glede na zahtevo ljudske iniciative je kot župan dolžan to uvrstiti na
dnevni red. O tem mora občinski svet odločati v roku 3 mesecev.)
Jože Zupančič (Predlagal je 10 minut odmora za posvet.)
Janez Mlinar (Strinjal se je z Makšetom. Župan bi moral obe strani spraviti za mizo in se
dogovoriti.)
Jože Zupančič (Predlagal je, da se tajno glasuje, da se sklep, ki je bil sprejet na 3. izredni seji
potrdi ponovno.)
Bojan Kordič (Predlagal je enake pogoje glasovanja, kot na 3. izredni seji.)
Miro Eržen (Še enkrat je poudaril, da se o tej zadevi ne morejo racionalno odločati. Spoštovati
je potrebno voljo ljudske iniciative. Turistično gospodarstvo bi se moralo sestati in podati
svoje mnenje.)
Jože Krivc (Strinjal se je, da se upošteva ljudsko iniciativo. Točko 2. dnevnega pa se umakne
z dnevnega reda.)
Janez Mlinar (Glasuje naj se o predlaganem sklepu. Potem pa naj se župan sestane z
gospodarstvom.)
Jože Zupančič (Zanimalo ga je, kako se bodo vsi vpleteni dogovorili, če v razvojnem
programu Hit Alpenea piše, da bo vlagal v Kranjsko Goro, če ne bo novih koncesij za
igralništvo. Ni videl ovir, da danes ne bi izdali koncesijo za igralništvo v Eriki. Bil je mnenja,
da bo s to novo investicijo prišlo v naše kraje še več investitorjev.)
Klavdija Gomboc (Vprašala je, če danes podelijo koncesijo ali lahko potem ljudska iniciativa
ponovno zbira podpise?)
Miro Eržen (Še enkrat je predlagal, da se gospodarstvo sestane.)
Janez Mlinar (Strinjal se je z Erženom. Zadevo morajo rešeti hitro.)
Žiga Židan (Investitorjem bi morali povedati svoje pogoje.)
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Črtomir Kosmač (Ni se strinjal s tajnim glasovanjem. Sedaj lahko od investitorjev nekaj
iztržijo. Strinjal se je, da se vsi investitorji sestanejo in podajo pisne predloge za investicije.)
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 36/6: O sklepu pod točko 1. (Razveljavi se sklep Občinskega sveta, št. 3i/5,
sprejetega na 3. izredni seji dne 22.5.2006, ki glasi: »Občinski svet Občine Kranjska
Gora, po predstavitvi projekta Wellness & Casino Hotela ERIKA v Kranjski Gori,
soglaša z izdajo občinskega SOGLASJA k dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih
iger na srečo v igralnem salonu na lokaciji hotela ERIKA v Kranjski Gori, družbi Gold
Club d.o.o., Kraška cesta 4, Sežana.«) se glasuje na tajnem glasovanju.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 6
PROTI – 8

Zupančič glasoval ZA.
Sklep ni bil sprejet.
Glasovanje bo javno.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji
SKLEP 36/7: Razveljavi se sklep Občinskega sveta, št. 3i/5, sprejetega na 3. izredni seji
dne 22.5.2006, ki glasi: »Občinski svet Občine Kranjska Gora, po predstavitvi projekta
Wellness & Casino Hotela ERIKA v Kranjski Gori, soglaša z izdajo občinskega
SOGLASJA k dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu
na lokaciji hotela ERIKA v Kranjski Gori, družbi Gold Club d.o.o., Kraška cesta 4,
Sežana.«
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 8
PROTI – 7

Zupančič glasoval PROTI.
Sklep je bil sprejet.
Sklep št. 3i/5 sprejet na 3. izredni seji je s tem razveljavljen.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je bil mnenja, da ker so sklep v prejšnji točki razveljavili, ni več razloga,
da obravnavajo zadržanje istega sklepa.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič (Današnje glasovanje naj se odloži. O zadevi naj se glasuje od 16. do 20. julija.
V tem času naj župan skliče sestanek s HIT-om in Gold Club Gaming-om, kjer naj se
dogovorijo.)
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Črtomir Kosmač (Zanimalo ga je, če bodo razgovori med županom in investitorji obligatorni.)
Župan Jure Žerjav (Pogovori bodo opravljeni v okviru LTO. Izrazil je upanje, da bodo
pogovori prinesli neka zagotovila.)
Jože Zupančič (Občina je v prvem mandatu sprejela sklep, da mora investitor določen procent
investicije investirati v infrastrukturo.)
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 36/8: Odloži se odločanje o soglasju lokalne skupnosti za družbo Gold Club
Gaming d.o.o., Kraška cesta 4, Sežana in se obravnava na seji 17.7.2006. Župana se
zadolži, da opravi razgovore z družbo HIT, družbo HIT Alpinea in potencialnimi
investitorji ter vsemi zainteresiranimi v okviru LTO Kranjska Gora.
Jože Zupančič (Predlagal je, da se takšen sklep sprejme.)
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 13
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil revizijsko poročilo Računskega sodišča na Občini Kranjska
Gora. Revizijsko poročilo so člani sveta prejeli s sklicem na sejo. Računsko sodišče je občini
izreklo mnenje s pridržkom. Občina mora poslati računskemu sodišču odzivno poročilo.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen (Napake, ki jih je revizija odkrila niso velike. Zanimalo ga je, če so napake že
odpravljene?)
Župan Jure Žerjav (Vsi ukrepi za odpravo pomanjkljivosti so bili sprejeti. Odpraviti je
potrebno pomanjkljivosti še na treh področjih.)
Miro Eržen (Kdaj bodo obravnavali 6 letni program razvoja in vzdrževanja občinskih cest?)
Župan Jure Žerjav (V Odloku o občinskih cestah je zapisno, da občinski svet sprejme 4 letni
program razvoja in vzdrževanja cest. Občinski svet je v prejšnjem mandatu sprejel 10 letni
program razvoja in vzdrževanja cest. Glede na odlok bodo pripravili tudi 4 letni program in ga
podali v obravnavo na občinski svet.)
Črtomir Kosmač (Zelo malo občin ima mnenje s pridržkom. Pohvalil je delo uprave za takšno
mnenje računskega sodišča.)
Župan Jure Žerjav (V teku je še ena revizija in sicer o smotrnosti porabe koncesijskih sredstev
iz naslova iger na srečo.)
Klavdija Gomboc (Strinjala se je z mnenjem Kosmača. Zanimalo jo je, kako je s postopkom
ustanovitve občinskega redarstva, kar je zasledila v poročilu. Tajniku občine, ki je že nekaj
časa zaradi bolezni odsoten, je zaželela čim prejšnje okrevanje.)
Župan Jure Žerjav (Tajniki občin so zadolženi, da zadevo glede ustanovitve občinskega
redarstva speljejo.)
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 36/9: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil z revizijskim poročilom
o poslovanju Občine Kranjska Gora v letu 2004, štev. 1215-8/2005-22 z dne 24.4.2006, ki
ga je podalo Računsko sodišče Republike Slovenije.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav in Mojca Prešeren sta obrazložila Odlok o zaključnem računu proračuna
občine Kranjska Gora. Člani so gradivo prejeli že 31.03.2006. Dodatno gradivo pa so prejeli
po pošti 15.06.2006.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 36/10: Sprejme se odlok o zaključnem računu proračuna občine Kranjska Gora
za leto 2005.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil letni plan kulture občine za leto 2006. Na podlagi računskega
sodišča mora občina pripraviti letni plan kulture. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.

V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen (Letni program kulture je nastal na podlagi zahteve. Zanimalo ga je, kako bodo to
v bodoče izvajali.)
Župan Jure Žerjav (Bil je mnenja, da bo prava pot za v bodoče, da prej pripravijo letni
program kulture, ki se bo potem usklajeval s proračunom.)
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 36/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Letni program kulture
Občine Kranjska Gora za leto 2006.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil letni plan športa občine za leto 2006. Na podlagi računskega
sodišča mora občina pripraviti tudi letni plan športa. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.

Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 36/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Letni program športa
Občine Kranjska Gora za leto 2006.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav in Vlasta Skumavc Rabič sta predstavila predlog cen programov v vrtcih.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen (Kako to, da je v Mojstrani vrtec dražji kot v Kranjski Gori?)
Vlasta Skumavc Rabič (Cene so oblikovane na podlagi metodologije. Razlika je v tem, da je v
Kranjski Gori mlajša vzgojiteljica kot v Mojstrani. Pri ceni vplivajo stroški dela.)
Svetniki so bili mnenja, da se cene v vrtcih poenotijo.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP 36/13: O določitvi cene programov v vrtcu pri OŠ 16.decembra Mojstrana in v
vrtcu pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
1. Cena programa v vrtcu, ki izvaja javno službo mesečno na otroka znaša:
Vrtec pri OŠ 16.decembra Mojstrana:
program
1 – 3 let celodnevni
3 – 6 let celodnevni

stroški dela materialni stroški
78.156,00
7.764,00
52.513,00
7.764,00

hrana cena SIT
8.562,00 94.482,00
7.388,00 67.665,00

cena za starše
73.400,00
61.551,00

Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora:
program
1 – 3 let celodnevni
3 – 6 let celodnevni

stroški dela materialni stroški
76.290,00
7.200,00
50.330,00
7.200,00

hrana cena SIT
8.260,00 91.750,00
7.260,00 64.790,00

cena za starše
73.400,00
61.551,00

Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora - Rateče:
program
3 – 6 let celodnevni

stroški dela materialni stroški
50.330,00
7.200,00

hrana cena SIT
7.260,00 64.790,00

cena za starše
61.551,00

2. Cene veljajo od 1.9.2006 dalje.
3. Razlika med potrjeno ceno programov in ceno za starše se krije iz proračuna
Občine Kranjska Gora.
4. Izpis otrok iz vrtca je možen v mesecu juliju in avgustu. Samo tisti otroci, ki se
bodo naslednje šolsko leto vpisali v šolo, se lahko izpišejo v mesecu juniju.
5. V primeru bolniške odsotnosti nad enim mesecem je na podlagi zdravniškega
spričevala možen izpis.
6. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za
stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in
plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina.
7. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno
programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
8. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v UVG.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 8.
Župan Jure Žerjav je obrazložil prerazporeditev presežkov LTO iz preteklih let. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen (Svet zavoda LTO je zadevo obravnaval ter se strinjal s prerazporeditvijo.)
Žiga Židan (Kako je z vzdrževanjem sprehajalnih poti.)
Miro Eržen (LTO težko najde izvajalce za urejanje poti. LTO išče resna društva, ki bi bila
sposobna sodelovati pri vzdrževanju in urejanju poti.)
Žiga Židan (Predlagal je boljše sodelovanje med LTO in društvi.)
Slavko Miklič (Sprehajalne poti so bile pregledane. Nekatere poti bo potrebno uredit. Strinjal
se je tudi s prireditvenim odrom.)
Žiga Židan (Kako je z jumbo plakati, ki niso v skladu s PUP-i. Ali so lahko jumbo plakati na
kozolcih.)
Župan Jure Žerjav (Pojavili so se neki jumbo plakati, o tem je že obveščena inšpekcija. Glede
jumbo plakatov na kozolcih se bo pripravil odgovor. Nekaj jubmo plakatov je bilo pred leti
postavljenih z odlokom.)
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 36/14: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k predlogu Sveta
zavoda LTO – Zavoda za turizem občine Kranjska Gora, da se presežek prihodkov nad
odhodki iz preteklih let v višini 9.712.653 SIT nameni za nakup prireditvenega odra,
vzpostavitev in opremljanje novega skladišča v garaži pod Občino Kranjska Gora,
postavitev informativnih tabel, obnovo turistično informativnega centra in idejni načrt
za ureditev poti k Martuljškim slapovom. Porabljena sredstva za investicije se prikažejo
kot obveznost LTO za sredstva v upravljanju ustanovitelja.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog Žirije za priznanja za podelitev občinskih priznanj.
Predlog Žirije je, da se Juretu Koširju podeli srebrni znak občine, Janezu Dušanu Gorišku pa
se podeli zlati znak občine.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen (Strinjal se je, da se Juretu Koširju podeli srebni grb. Glede Janeza Dušana
Goriška pa je bil mnenja, da mu ne morejo oporekati konstrukcije, je pa tudi odgovoren, da je
Planica v takšnem stanju kot je.)
Župan Jure Žerjav (Janez Dušan Gorišek je vizionar. Planica je tudi zaradi svetovnega rekorda
na svetu tako poznana.)
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Bogomir Košir (Janez Dušan Gorišek je v svetu zelo spoštovan. Problem Planice je, da ena
tekma ne more zagotoviti normalnega delovanja Planice.)
Klavdija Gomboc (Strinjala se je s Koširjem. Bila je mnenja, da si Janez Dušan Gorišek
zasluži zlati grb občine.)
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 36/15: Žirija za priznanja predlaga, da se za leto 2006 podeli zlati grb Janezu
Dušanu Gorišku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 36/16: Žirija za priznanja predlaga, da se za leto 2006 podeli srebrni grb Juretu
Koširju.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Predsednik Komisije za MVVI je predstavil predlog za člana Območne izpostave Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti Jesenice. Predloga za člane Okrajnih volilnih komisij pa niso
prejeli. Člani sveta so gradivo prejeli na seji.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 36/17: Občinski svet občine Kranjska Gora za člana Območne izpostave
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti imenuje Metko Kern – Trček iz Mojstrane.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 11.
Župan Jure Žerjav je predstavil odkup zemljišč uporabljenih za gradnjo občinskih cest. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Žiga Židan (Kako je s cesto v zasebni lasti?)
Župan Jure Žerjav (V kolikor se bo lastnik odločil, da bo cesta še naprej privatna, bo izbrisana
iz registra cest, če so bo pa odločil drugače, pa jo bo lahko prodal občini.)
Franc Makše (Cena se mu je zdela prenizka.)
Župan Jure Žerjav (Povedal je, da je to cestna infrastruktura. Na teh zemljiščih ni možno nič
drugega kot cesta.)
Klavdija Gomboc (Ali se bo ta znesek letno revaloriziral. Koliko bo teh sredstev za odkupe
zemljišč.)
Župan Jure Žerjav (Ne more napovedati, koliko bo sredstev za odkup v naslednjih
proračunih.)
Robert Robič (Kolikšen bi bil strošek nakupa vseh teh cest.)
Župan Jure Žerjav (Vse ceste še niso odmerjene, tako da ni možno izračunati kolikšen bi bil ta
strošek.)
Branka Vovk (Cena se ji je zdela prenizka. Teh cest je v občini veliko.)
Žiga Židan (Ali bo to veljalo tudi za nove ceste.)
Župan Jure Žerjav (Ta cena bo določena samo za že obstoječe ceste.)
Slavko Miklič (Cene so si od občine do občine različne in se gibljejo od 6€ do 10€.)
Miro Eržen (Ali ne bi bilo bolje, če bi določili nek razpon v ceni.)
Župan Jure Žerjav (Bolje je, da je cena fiksna, da se postavi vse v enak položaj.)
Robert Robič (Razlika je, kje se cesta nahaja, tako da ne more biti ista vrednost zemljišča.)
Franc Makše (Predlagal je, da bi bila cena 8€.)
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 36/18: Občina Kranjska Gora za odkup zemljišč, ki so bila v preteklosti
uporabljena za gradnjo občinskih cest, predlaga lastnikom enotno ceno, ki znaša 1500,00
SIT/m2.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 4
PROTI – 3

Sklep je bil sprejet.
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Župan je obrazložil odkup zemljišč parc.št. 204/93, 204/94 in 274/3 vse k.o. Gozd.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 36/19: Občina Kranjska Gora sklene z Emilom Tavčarjem iz Gozd Martuljka,
Spodnje Rute 14, kupoprodajno pogodbo, s katero kupi zemljišča parc. št. 204/93, pot
886 m2, parc. št. 204/94, pot 884 m2 in parc. št. 274/3, pot 1010 m2, vse k.o. Gozd, ki
predstavljajo javno infrastrukturo - lokalne ceste in javne poti, s tem, da se vrednost
kupnine za te nepremičnine v višini 4.170.000,00 SIT zmanjša za znesek terjatve občine
do prodajalca v višini 1.363.416,00 SIT. Vse stroške postopka (plačila davka na promet
nepremičnin in overitve pogodbe) nosi Občina Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 36/20:
SKLEP O VZPOSTAVITVI JAVNEGA DOBRA
na parc. št. 204/93, 204/94 in 274/3 k.o. Gozd
I.
Javno dobro se vzpostavi na nepremičninah parc. št. 204/93, pot 886 m2, 204/94, pot 884
m2 in parc. št. 274/3, pot 1010 m2, vse k.o. Gozd.
II.
Nepremičnine parc. št. 204/93, 204/94 in 274/3, se odpišejo od vl. št. 31 k.o. Gozd in se
vpišejo v nov vložek iste k.o., pri katerem se te nepremičnine označijo kot javno dobro.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske in se vpiše v
zemljiško knjigo Okrajnega sodišča na Jesenicah.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 12.
Župan Jure Žerjav je predstavil prodajo nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem
na sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 36/21: Plan prodaje stvarnega nepremičnega premoženja občine za leto 2006 se
dopolni s prodajo naslednjih nepremičnin:
-

dvosobnega stanovanja št. 1, v velikosti 69,28 m2,v 1. nadstropju večstanovanjske
stavbe Podkoren 2, ki stoji na zemljišču parc. št. 176/2 in 177 k.o. Podkoren;

-

dvosobnega stanovanja št. 4, v velikosti 90,99 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe
Podkoren 2, ki stoji na zemljišču parc. št. 176/2 in 177 k.o. Podkoren;

-

zemljišča parc. št. 417/86 k.o. Podkoren, ki obsega pašnik v izmeri 82 m2, in
predstavlja funkcionalno zaokroženo zemljišče k objektu na Vitrancu;

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 36/22: Občina Kranjska Gora naroči odmero delov zemljišč parc. št. 855/21 k.o.
Kranjska Gora. Stroške odmere plačajo stranke. Po izvršeni odmeri se izvede postopek
ukinitve javnega dobra na odmerjenih parcelah.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je obrazložil posamični plan prodaje nepremičnin.
V razpravi je sodeloval:
Jože Zupančič (Pri prodaji stanovanj je opozoril, da imajo v kleti samo en skupen prostor.)
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 36/23: Sprejme se predloženi posamični program prodaje nepremičnin.
Nepremičnine se prodajo v skladu s pogoji, ki so opredeljeni v sprejetem programu.
Davek na promet nepremičnin nosijo kupci. Za prodajo zemljišča parc.. št. 417/86 in
417/87 k.o. Podkoren pa kupec nosi tudi stroške določitve funkcionalnega zemljišča k
objektu in stroške odmere po računih.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 11
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 13.
Župan Jure Žerjav je predstavil najem nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo.
V razpravi sta sodelovala:
Miro Eržen (Pri najemu nepremičnine pri drsališču v Mojstrani je vprašal, če je zadeva zaradi
varnosti urejena?)
Župan Jure Žerjav (Najemnika se bo na to opozorilo.)
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 36/24: Občinski svet sprejme predloženi posamični program oddaje
nepremičnin v najem. Nepremičnine se oddajo v najem pod pogoji iz sprejetega
programa.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
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Ad 14.
Župan Jure Žerjav predstavil menjavo nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo.

V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič (Ali se latniki strinjajo s takšnim predlogom?)
Župan Jure Žerjav je predlagal naslednji:
SKLEP 36/25: Beseda se da prisotni lastnici Mileni Košir.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Milena Košir je povedala, da se strinja z menjavo nepremičnine.
Klavdija Gomboc (Ni mnenja krajevne skupnosti Kranjska Gora.)
Župan Jure Žerjav (Krajevna skupnost Kranjska Gora je imela sejo, vendar pa o tej zadevi ni
sprejela mnenja.)
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 36/26: Občina Kranjska Gora in Hrovat Janez, Pokoren 5c, medsebojno
zamenjata zemljišča parc. št. 55/3, pot 22 m2 in parc. št. 54/4, pot 93 m2, obe k.o.
Kranjska Gora ter del zemljišča parc. št. 141/23, iste k.o., ki se ga odmeri v geodetskem
postopku. Naroči se uradno cenitev odmerjene nepremičnine. Hrovat Janez doplača
razliko med vrednostjo njegovih zemljišč in vrednostjo odmerjenega dela zemljišča parc.
št. 141/23 k.o. Kranjska Gora.
SKLEP 36/27: Občina Kranjska Gora ter Milena in Tomaž Košir, oba iz Kranjska Gore,
Borovška cesta 65, zamenjata zemljišča parc. št. 54/5, pot 36 m2 in parc. št. 54/6, pot 10
m2, obe k.o. Kranjska Gora z delom zemljišča pred Slaščičarno, ki se ga odmeri v
geodetskem postopku. Naroči se uradno cenitev odmerjene nepremičnine in poračuna
razliko med vrednostjo njunih zemljišč in vrednostjo odmerjenega dela zemljišča.
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SKLEP 36/28: Občina Kranjska Gora in Mlakar Slava, Kranjska Gora, Kolodvorska
ulica 6, medsebojno zamenjata zemljišče parc. št. 466/6, pot 60 m2 in del zemljišča parc.
št. 853/6 ter 471/3, iste k.o., ki se ga odmeri v geodetskem postopku. Naroči se uradno
cenitev odmerjene nepremičnine. Mlakar Slava doplača razliko med vrednostjo njenega
zemljišča in vrednostjo odmerjenega dela zemljišča.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklepi so bili sprejet.

Ad 15.
Župan Jure Žerjav je predstavil uskladitev zemljiškoknjižnega stanja pri Penzionu Borka.
Zadeva se odvija od leta 1981. V arhivih ni več dokazil, da je bila stvar takrat plačana. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi je sodeloval:
Jože Zupančič (Takrat je bil na objektu vodja del. Povedal je, da so zamenjavo zemljišč
opravili, nikoli se niso pogovarjali o plačilu.)
Egidija Košir Mrovlje (Iz arhivov so dobili pogodbo, ki pa ni bila podpisana. Ni bilo mogoče
dokazati, da je bila zadeva plačana.)
Po končani razpravi so člani sveta sprejeli naslednji:
SKLEP 36/29: Občina Kranjska Gora sklene z Vladimirjem in Borko Tasić iz Kranjske
Gore, Borovška cesta 71, pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
stanjem, po kateri zakonca Tasić poravnata znesek v višini 884.636,00 SIT, ki
predstavlja revalorizirano vrednost odškodnine iz pogodbe o odplačnem prenosu
pravice uporabe na zemljišču, št. 464-20/80-2 z dne 2.12.1981.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
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Ad 16.
Župan Jure Žerjav se je zahvalil gasilcem za hitro in požrtvovalno akcijo gasilcev, da je bila
škoda manjša kot bi lahko bila. Pomoč Rajku Omanu je bila preko podjetja Komunale že
zagotovljena z mehanizacijo in odvozom materiala na odlagališče Mala Mežakla.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič (Predlagal je, da bi namenil 1.000.000,00 SIT ali več če je možno, saj so tam
tudi ogrožena delovna mesta.)
Emil Tavčar (Na KS Rute so obravnavali, da bi odprli tudi kakšen račun na banki.)
Jože Zupančič (Predlagal je, da bi bilo bolje, da bi KS Rute prispevke pobirali po vasi.)
Po razpravi je župan Jure Žerjav predlagal naslednji:
SKLEP 36/30: Iz sredstev obvezne proračunske rezerve se za Oman Rajka za odpravo
posledic požara nameni 1.500.000,00 SIT.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 17.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so na seji občinskega sveta novembra 2005 sprejeli sklep, da
Pravna fakulteta ali druga podobna inštitucija pripravi pravno mnenje o veljavnosti Odločbe o
zavarovanju Martuljkove skupine. Pridobili so ponudbo Pravne fakultete. Ministrstvo za
okolje in prostor pa je v tem času ugotovilo, da je odločba pravno formalno še vedno veljavna.
Pridobili so tudi mnenje ZVNKD-ja. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem občinskega
sveta.
Jože Zupančič (Predlagal je, da naj zadevo obravnava Odbor za okolje in prostor, ter pridobi
mnenje KS Rute.)
Župan Jure Žerjav (KS Rute predlaga, da se pridobi pravno mnenje. Povedal je, da je tudi član
komisije za pripravo novega zakona o TNP. V tej komisiji bo zastopal stališča, ki jih bo
zavzel občinski svet.)
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so bili župani Žirovnice, Jesenice in Kranjska Gora na
sestanku pri Ministru za okolje in prostor. Pogovarjali so se o odlagališču Mala Mežakla.
Odlagališče ima dovoljenje za obratovanje do konca leta 2008. So pa v pridobivanju novega
dovoljenja. Ministrstvo zagovarja eno odlagališče odpadkov na Gorenjskem in to je Kovor.
Do zapolnitve prostora bi lahko uporabljali tudi odlagališče Mala Mežakla, ki ima kapaciteto
še za 15 let. Gradivo o tej zadevi so bo obravnavalo na naslednji seji.
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Jože Zupančič je povedal, da čez mesec dni pride inšpektor na ogled za morebitno olimpijado
invalidov v Kranjski Gori. Zanimalo ga je, kaj je z rampo med šolo in dvorano Vitranc.
Župan Jure Žerjav je povedal, da bo zadeva izpeljana.
Franc Makše je opozoril na problem strehe na hiši v Ratečah 134. Na tem območju cisterna ne
more priti po cesti mimo hiše, ker je streha prenizko. Včasih je bila ta streha višja.
Župan Jure Žerjav je povedal, da je z zadevo seznanjen, problem je dostop intervencijskih
vozil.
Jože Zupančič je povedal, da še ni dobil odgovora, kako se sestavi finančni plan zimske
službe. Dogovorili so se, da bo zadeva objavljena v Zgornjesavcu.
Seja je bila zaključena ob 22.40 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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