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Z A P I S N I K
4. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 24.03.2003 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.

PRISOTN-I(E): župan – Jure Žerjav, podžupan – Bogomir Košir, svetni-ki(ce) –
Robert Robič (odšel ob 20.30), Jože Zupančič, Janez Mlinar, Jože Krivc, Emil Tavčar,
Slavko Miklič, Franc Makše, Bojan Kordič, Klavdija Gomboc, Črtomir Kosmač,
Gregor Benedik, Žiga Židan (prišel ob 17.05) in Branislava Vovk.
ODSOTNOST OPRAVIČILA: Mirko Eržen in Branko Dolhar.
OSTALI PRISOTNI VABLJENI: Občina – Jože Brudar, Mojca Prešeren, Egidija
Košir Mrovlje, Rajko Puš, Vlasta Skumavc Rabič, Vida Černe, Uroš Grzetič, Boštjan
Pristavec in Jaša Jelinčič, JEKO-IN – Tamara Hribar in ČD SHW – Robert Bizjak pri
tč. 3, JP Komunala – Henrika Zupan pri tč. 3 in 4, RAGOR – Stevo Ščavničar pri tč. 5.
PRISOTNI NOVINARJI: Teo Lipicer, Mirko Rabič (Radio Triglav) in snemalec
ATM TV.
Seja se je snemala (tč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11).
Svetniki so pred sejo prejeli Amandma župana k postavki 09.9.11 s predlogom OŠ
Josipa Vandota Kr. Gora, Amandma svetnika Bogomirja Koširja s sopodpisanimi
petimi svetniki o sofinanciranju projektne dokumentacije za območje športnega parka
Bezje na lokaciji Ruteč, amandma svetnice Gomboceve s sopodpisanim svetnikom o
povišanju postavke 0473.2.7. Prejeli so tudi stališče župana na predlagana amandmaja
svetnika Koširja in svetnice Gomboceve (vse k tč.1) ter Plan porabe amortizacije za
leto 2003 JP Komunala (k tč.3).
Med sejo pa je svetnik Židan posredoval ostalim še pobudo za podporo OS k
organizaciji FIS svetovnega pokala v deskanju na snegu v sezoni 2003/2004.
Svetniki so obravnavali
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I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE
1. Obravnava in sprejem zapisnika 3. seje
Ad 1. Svetniki so zapisnik 3. seje prejeli v roku po pošti in nato s sklicem. V razpravi
je sodeloval podžupan Košir s pripombo, da na 3. seji ni bilo dokončne odločitve
oziroma sklepa o nadaljevanju dela pri razvojnem programu Občine. Župan se je s tem
strinjal in poudaril, da bo v zvezi s tem v nadaljevanju predlagal dodatno točko
dnevnega reda
.
Nato so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 4/1: Potrdi se zapisnik 3. seje Občinskega sveta.
Nato so svetniki soglasno (14) sprejeli
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora 2003 – II. obravnava
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine
Osrednja tema – komunala
Odlok o načinu opravljanja dimnikarske službe na območju Občine – II. obravnava
Razvojna agencija RAGOR
- poročilo o delu v letu 2002
- program dela v letu 2003
Letno poročilo Zavoda za turizem Občine
Najem zemljišča
Imenovanje komisij in odborov
Poročilo Župana o delu med obema sejama
Razprava o Razvojnem programu Občine
Informacije, vprašanja in pobude

Ad 1. Gradivo za II. obravnavo Odloka o proračunu občine Kranjska Gora za leto
2003 so svetniki prejeli s sklicem. Pred sejo so svetniki prejeli še tri amandmaje.
Dodatno obrazložitev je poleg župana podala še Mojca Prešeren. Gradivo so
obravnavali vsi pristojni odbori, ki niso posredovali bistvenih pripomb. V obrazložitvi
gradiva za II. obravnavo so navedene spremembe predloga proračuna.
Župan je predstavil amandma predlagan v zvezi s proračunsko postavko 09.9.11. V
razpravi so nato sodelovali svetniki: Zupančič, Tavčar in Kosmač.
Svetniki so nato z 11 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 4/2: Postavka 09.9.11. menjava oken OŠ Kr. Gora (ki znaša 10.000.000
SIT) se zmanjša za 2.000.000 SIT, tako da znaša 8.000.000 SIT.
Doda se nova postavka 09.9.25. informacijska tehnologija v OŠ Kr. Gora, ki znaša
2.000.000 SIT.
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Naslednji amandma so v roku vložili svetniki: Košir, Benedik, Krivc, Gomboc, Židan
in Robič in sicer za sofinanciranje projektne dokumentacije za razširitev športnih
površin športnega parka Bezje na lokaciji Ruteč. Po obrazložitvi župana so v razpravi
sodelovali svetniki: Košir, Kosmač, Benedik, Tavčar, Krivc, Zupančič, Kordič, Židan,
Miklič in Makše.
Ne glede na pisno stališče župana so svetniki z 9 glasovi za in 4 glasovi proti sprejeli
SKLEP 4/3: Znižajo se: postavka 05.1.1. režijski obrat za 2.000.000 SIT, postavka
045.1.1. vzdrževanje občinskih cest, javnih površin in parkirišč za 1.000.000 SIT
in postavka 045.2.2. lokalne ceste, trgi za 500.000 SIT.
Oblikuje se nova postavka: sofinanciranje projektne dokumentacije do pridobitve
gradbenega dovoljenja za razširitev športnih površin športnega parka Bezje na
lokaciji Ruteč v višini 3.500.000 SIT.
Po županovi obrazložitvi, dani v pisnem odgovoru na amandma za zvišanje postavke
0473.2.7., sta predlagatelja vloženi amandma umaknila.
Po sprejetju navedenih dveh amandmajev so svetniki v nadaljevanju razpravljali o
predlogu proračuna za II. obravnavo v celoti. V razpravi so sodelovali svetniki:
Zupančič, Kordič, Robič in Židan.
Po končani razpravi so svetniki z 11 glasovi za in enim glasom proti sprejeli
SKLEP 4/4: Občinski svet sprejme Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za
leto 2003 s sprejetima amandmajema.
Ad 2. Glede na to, da so svetniki sprejeli Odlok o proračunu Občine 2003, je župan z
Dnevnega reda umaknil točko Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine, ker
ni bila več potrebna.
Ad 3. Gradivo za obravnavo osrednje teme – komunala so svetniki prejeli s sklicem.
Pred sejo pa so prejeli še Plan porabe amortizacije JPK za leto 2003. Gradivo je
obravnaval Odbor za komunalo in javno infrastrukturo in zavzel določene sklepe.
Najprej je dodatno obrazložitev k obratovanju odlagališča za nenevarne odpadke Mala
Mežakla podala vodja Tamara Hribar, ki je tudi odgovarjala na vprašanja. V razpravi
so sodelovali svetniki: Zupančič, Kosmač, Krivc in Tavčar.
Vsi razpravljavci so bili soglasni pri ugotovitvi, da je potrebno čim prej asfaltirati
dovozno cesto na odlagališče Mala Mežakla.
V nadaljevanju je Henrika Zupan podala dodatno obrazložitev k letnemu poročilu in
poslovnemu načrtu 2003 JP Komunala. Oba dokumenta je obravnaval Nadzorni svet
JPK in se s poročili strinja. V razpravi so sodelovali svetniki: Tavčar, Zupančič,
Miklič, Kordič in Kosmač.
V Nadzorni svet JPK bo potrebno imenovati novega člana, ker je Drago Branc v
lanskem letu podal pisno izjavo o odstopu.
Svetniki so po razpravi soglasno (14) sprejeli
SKLEP 4/5: Občinski svet sprejme poslovno poročilo JP Komunala za leto 2002 v
predloženem besedilu.
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Prav tako soglasno (14) so sprejeli tudi
SKLEP 4/6: Občinski svet potrdi predlog uprave JP Komunala, da ostane del
dobička za leto 2002 nerazporejen.
Soglasno (14) so sprejeli tudi
SKLEP 4/7: Občinski svet sprejme finančni načrt JP Komunala za leto 2003.
V nadaljevanju je najprej Rajko Puš v kratkih besedah obrazložil Projekt izgradnje
kanalizacijskega sistema v Občini Kranjska Gora. Dopolnil ga je Robert Bizjak, ki je
tudi odgovarjal na vprašanja. V razpravi so sodelovali svetniki: Kordič, Krivc,
Zupančič, Gomboc, Tavčar, Benedik, Robič in Miklič.
Svetniki so Projekt in razpravo vzeli na znanje.
Ad 4. Gradivo za obravnavo Odloka o načinu opravljanja dimnikarske službe na
območju Občine Kranjska Gora v II. obravnavi so svetniki prejeli s sklicem. V času
obravnave na predlog Odloka v I. obravnavi pripomb ni bilo. Predlog je pred sejo OS
obravnaval Odbor za komunalo in javno infrastrukturo, ki daje k njemu pozitivno
mnenje. Dodatno pojasnilo je podal Rajko Puš. V razpravi sta poleg Henrike Zupan
sodelovala svetnika Kordič in Zupančič.
Po razpravi so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 4/8: Sprejme se Odlok o načinu opravljanja dimnikarske službe na
območju občine Kranjska Gora v predloženem besedilu.
Ad 5. Poročilo o delu razvojne agencije RAGOR s finančnim poročilom za leto 2002
ter programom dela in finančnim načrtom za leto 2003 so svetniki prejeli s sklicem.
Dodatno obrazložitev je podal Stevo Ščavničar. V razpravi so sodelovali svetniki:
Židan, Makše, Kosmač, Benedik in Zupančič.
Po razpravi so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 4/9: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s poročilom o delu
RAGOR-ja za leto 2002.
Prav tako soglasno (13) so sprejeli tudi
SKLEP 4/10: Občinski svet občine Kranjska Gora soglaša s programom dela in
finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2003.
Ad 6. Letno poročilo Zavoda za turizem občine Kranjska Gora so svetniki prejeli s
sklicem. Dodatno obrazložitev je podala v.d. direktorica Klavdija Gomboc. V razpravi
so sodelovali svetniki: Kosmač, Zupančič, Mlinar in Tavčar.
Iz razprave in odgovorov v.d. direktorice LTO-ja je bilo razvidno, da se turistično
gospodarstvo v Občini v odnosu do LTO-ja, vsaj kar zadeva sodelovanje za
sofinanciranje tega zavoda obnaša tako, da se postavlja vprašanje, ali jim je LTO sploh
še potrebna. V zvezi s tem meni, da bi bilo potrebno, da se dokončno izjasnijo glede
tega. Ob tem je svetnike še seznanila, da se pripravlja nov zakon o pospeševanju
turizma, ki bo prinesel spremembe tudi na področju same organiziranosti lokalnih
turističnih organizacij. Zato predlaga, da je smotrno počakati na novi zakon in potem
ponovno razpravljati in sprejeti odločitve v zvezi s tem.
Po razpravi so svetniki z 12 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
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SKLEP 4/11: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Poročilu o delu
LTO – Zavoda za turizem občine Kranjska Gora za leto 2002.
Prav tako z 12 glasovi za in brez glasu proti so sprejeli
SKLEP 4/12: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje, da se presežek v
poslovanju LTO-ja za leto 2002 v višini 101.825 SIT nameni za popravilo in
nakup novega trdega diska za prenosni računalnik.
Ad 7. Gradivo za obravnavo zadeve najema zemljišča so svetniki prejeli s sklicem.
Obrazložitev je podal župan, dopolnila sta ga Egidija Košir in Boštjan Pristavec. V
razpravi so sodelovali svetniki: Kordič, Krivc, Košir, Kosmač, Gomboc, Mlinar,
Zupančič, Miklič in Židan.
Po razpravi so svetniki z 11 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 4/13: Občina Kranjska Gora sklene s HTP Gorenjko Kranjska Gora, d.d.
najemno pogodbo za najem zemljišča parc. št. 131/10 in 141/23, obe vpisani pri vl.
št. 124 k.o. Kranjska Gora pod pogoji, navedenimi v obrazložitvi. Mesečna
najemnina znaša 36 SIT/m2 z upoštevanjem letne revalorizacije.
Ad 8. Gradivo za imenovanje dodatnih članov odborov so svetniki prejeli s sklicem.
Gradivo je pripravila Komisija za MVVI. Obrazložitev je podal predsednik Komisije
za MVVI Slavko Miklič.
Brez razprave so svetniki najprej z 11 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 4/14: V Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja se dodatno
imenujeta svetnik Bojan Kordič in zunanji član Janez Mertelj, Naselje na bregu 4,
Gozd Martuljek.
V nadaljevanju so v razpravi sodelovali svetniki: Makše, Kosmač in Zupančič.
Svetniki so nato z 10 glasovi za in enim glasom proti sprejeli
SKLEP 4/15: V Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo se za dodatna člana imenujeta
svetnik Gregor Benedik in zunanji član Izidor Hlebanja, Srednji vrh 9, Gozd
Martuljek.
Ad 9. Župan je v kratkem predstavil nekatere naloge, ki jih je opravljal v času med
tretjo in četrto sejo OS:
- sodeloval pri pripravi in izvedbi prireditev v okviru Planice 2003,
- na Bledu opravil razgovore s potencialnim investitorjem Doma za ostarele,
- na povabilo OK Planica se je udeležil svetovnega prvenstva v nordijskih
disciplinah, kjer so potekali tudi razgovori o planiški prireditvi,
- sestanek na Jesenicah na temo deponija na Mali Mežakli,
- obisk Doma za ostarele v Gornjem Gradu, ki je zgrajen z državno koncesijo in
zasebnim kapitalom,
- na Ministrstvu za kulturo v Ljubljani posvet o novi zakonodaji na področju
kulture,
- obisk predstavnikov TNP s predstavitvijo stališč o novem Zakonu o TNP (14.
aprila v Kranjski Gori javna obravnava Zakona o TNP za občini Kranjska Gora
in Jesenice),
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obisk predstavnikov Kmetijske in gozdarske zbornice s predstavniki kmetov,
SHW predstavil ponudbo o podaljšanju kreditiranja kanalizacijskega sistema iz
15 na 25 let,
obiskal Dneve slovenske kulture v Italiji,
s potencialnimi izvajalci del in investitorji je sodeloval pri natančnem ogledu
120 m skakalnice v Planici (vse pogodbe o sofinanciranju bodo tekle preko
Občine),
z inšpektorji Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj in JPK razgovori o
rezultatih pregleda pitne vode in vodooskrbe v Občini (pozitivne ocene),
na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve razgovori s potencialnim
investitorjem Doma za ostarele (investitor trenutno dela investicijski načrt),
na Ministrstvu za kulturo razgovori z državnim sekretarjem glede Planinskega
muzeja v Mojstrani (kakšnih spodbudnih besed glede sofinanciranja ni bilo). K
temu je svetnik Mlinar dodal, da se pripravlja sprememba financiranja muzejev
po kategorija, po katerih se 100% financiranje predvideva le za muzeje v prvi
kategoriji,
na Ministrstvu za okolje in prostor razgovori v zvezi s takso za obremenjevanje
vode,
srečanje s predstavniki SCT-ja zaradi reševanja problematike zgradbe
Kolodvorska 1a (Občina),
s strani novogoriškega župana povabljen na prireditev v Perlo,
sodelovanje na predstavitvi državnega razvojnega programa s strani Ministrice
za regionalni razvoj na Mestni občini Kranj,
obisk državne podsekretarke Podlipnikove z Ministrstva za okolje in prostor
zaradi takse za obremenjevanj vode,
obisk s strani evropske komisije, ki je za promocijski film posnela kolesarsko
pot in čistilno napravo,
razgovori s predstavniki Petrola glede problematike hotela Špik (ali zvišanje
kategorije ali odprodaja hotela in možnosti spremembe v dom za ostarele). V
zvezi s tem problemom so se v razpravo vključili svetniki: Kordič, Miklič,
Gomboc in Zupančič,

Ad 10. Podžupan Košir je že uvodoma na tej seji opozoril, da na prejšnji seji ni bilo
sprejete dokončne odločitve o nadaljevanju dela pri razvojnem programu. Zato je
župan dodatno uvrstil to točko na dnevni red.
Podžupan je predlagal, da se imenuje ekipa, ki bo usklajevala razvojni program
Občine. Začela naj bi se široka razprava z vsemi zainteresiranimi. V razpravi so nato
sodelovali svetniki: Krivc, Kordič, Benedik in Zupančič.
Po razpravi so svetniki z 11 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 4/16: Podžupana Koširja se imenuje za koordinatorja priprave
nadaljevanja razvojnega programa Občine.
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Ad 11. Informacije, vprašanja in pobude
Svetnik Zupančič je podal pobudo, da se ustanovi neka komisija, ki bo popisala
arhitekturne ovire v Občini, ki onemogočajo dostope ljudem z omejenimi gibalnimi
sposobnostmi, še posebej ljudem na invalidskih vozičkih. Ugotovilo se je, da gre pri
tem za strokovno komisijo, ki jo v skladu s statutom lahko imenuje župan.
Svetnik Kordič predlaga, da se v razvojnih programih predvidi obrtna in komunalna
cona v Občini. Pobudo bo podal pisno. V razpravi so sodelovali svetniki: Kosmač,
Krivc, Zupančič in Tavčar.
Svetnik Židan je med sejo posredoval pisno pobudo na temo Svetovni pokal v
deskanju na snegu v Kranjski Gori. Podano pobudo je tudi ustno obrazložil in zaprosil,
da jo OS podpre. V razpravi so sodelovali svetniki: Kordič, Zupančič, Košir in Krivc.
Po razpravi so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 4/17: Občinski svet občine Kranjska Gora podpira kandidaturo za
organizacijo tekme za FIS Svetovni pokal v deskanju na snegu.
Seja je bila zaključena ob 22.55 uri.

Zapisal:
Jaša Jelinčič

Zapisnik 4 seje.doc

Župan:
Jure Žerjav, prof.

