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Z A P I S N I K
5. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 14.04.2003 ob
19.50 uri v sejni sobi Občine.

PRISOTN-I(E): župan – Jure Žerjav, podžupan – Bogomir Košir, svetni-ki(ce) –
Robert Robič, Jože Zupančič, Janez Mlinar, Jože Krivc, Emil Tavčar, Franc Makše,
Branko Dolhar, Bojan Kordič, Mirko Eržen, Klavdija Gomboc, Črtomir Kosmač,
Gregor Benedik, Žiga Židan in Branislava Vovk.
ODSOTNOST OPRAVIČIL: Slavko Miklič.
OSTALI PRISOTNI VABLJENI: Občina – Jože Brudar, Egidija Košir Mrovlje,
Rajko Puš, Vida Černe, Uroš Grzetič, Boštjan Pristavec in Jaša Jelinčič, PETROL –
Bojan Kapelj in Bogdan Urbar, za osrednjo temo kmetijstvo in gozdarstvo pa: Marija
Markeš – TNP, Majda Loncnar in Tilka Klinar – Kmetijsko svetovalna služba, Cirila
Kosmač-Rabič- Razvojna zadruga Dovje ter Janez Mertelj – Zavod za gozdove RS.
PRISOTNI NOVINARJI: Teo Lipicer, Mirko Rabič, Vlasta Felc, Darinka Sedej in
snemalec ATM TV.
Seja se je snemala (tč.1,2,3,4,6).
Ob 17.00 uri je bila za občini Kranjska Gora in Jesenice opravljena Javna predstavitev
z javno obravnavo predloga zakona o Triglavskem narodnem parku. Sodelovali so
svetniki, predstavniki raznih nevladnih organizacij in občani. Zakon je predstavil in
odgovarjal na vprašanja prisotnih predlagatelj zakona, poslanec Državnega zbora
Dušan Vučko s sodelavci. Zapisnik je vodil predstavnik vladne službe.
Po zaključeni predstavitvi in javni obravnavi so svetniki pričeli z redno sejo. Pred sejo
so svetniki prejeli: pripombe in predloge odsotnega svetnika Mikliča, Osnovne podatke
o gozdovih, mnenja KS Kranjska Gora in KS Dovje Mojstrana, dodatno k tč. 4 imena
predlaganih kandidatov za koordinacijsko komisijo ter dopis Petrola z Lokacijsko
informacijo oddelka za okolje in prostor.
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Svetniki so obravnavali
I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 4. seje
Ad 1. Svetniki so zapisnik 4. seje prejeli s sklicem. V razpravi je sodeloval svetnik
Zupančič. Predlagal je, da se pri tč. 11 pri njegovi pobudi črta besedica »neka« in se
zapisnik pravilno glasi: »… da se ustanovi komisija, …«.
Nato so svetniki z 12 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 5/1: Potrdi se zapisnik 4. seje Občinskega sveta.
Nato so svetniki soglasno (13) izglasovali, da najprej predstavita problem Hotela Špik
navzoča predstavnika Petrola (medtem ko bodo svetniki nadaljevali z razpravo o tem
pod tč. 6 dnevnega reda).
V nadaljevanju so sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osrednja tema – kmetijstvo in gozdarstvo
Program dela LTO 2003
Imenovanje direktorja LTO
Razvojni program Občine Kranjska Gora 2003 – 2006
Poročilo Župana o delu med dvema sejama
Informacije, vprašanja in pobude

Besedo sta najprej dobila predstavnika Petrola.
Bojan Kapelj je predstavil zgodovino hotela Špik in sedanje probleme poslovanja.
Predlog Petrola je, da hotel z manjšimi sredstvi preuredijo v dom za starejše občane. Za
to bi potrebovali soglasje Občinskega sveta in seveda spremembe PUP-ov, ki sedaj na
tem področju dopuščajo le gradnjo turističnih objektov v ureditvenih enotah za hotele.
Glede na to, da je država razpisala javni natečaj za podelitev koncesije za opravljanje
storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše, potrebuje Petrol za prijavo na
ta natečaj soglasje Občinskega sveta in sklep, da so na tem področju dopustni posegi z
adaptacijo obstoječih objektov za izvedbo socialnih in varstvenih programov.
Dopolnil ga je vodja projekta Bogdan Urbar.
Odgovorila sta tudi na vprašanje svetnika Eržena o variantah reševanja problema.
Ad 1. Gradivo za osrednjo temo – kmetijstvo in gozdarstvo so svetniki prejeli s
sklicem, nekaj pa tudi pred samo sejo. Predstavitev je najprej podal Rajko Puš. V
nadaljevanju je splošno stanje kmetijstva v naši Občini predstavila Tilka Klinar.
Dopolnila jo je Majda Loncnar. Probleme kmetijstva in reševanje le teh v TNP je
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predstavila Marija Markeš. Delovanja razvojne zadruge Dovje je predstavila Cirila
Kosmač-Rabič. Delo gozdarjev in njihovo videnje je predstavil Janez Mertelj.
V nadaljevanju je delo Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo predstavil predsednik – član
OS Kosmač. V razpravi so poleg strokovnih služb sodelovali svetniki: Eržen, Zupančič
in Robič.
Svetniki so vsa poročila in razpravo vzeli na znanje.
Ad 2. Gradivo za obravnavo programa dela LTO v letu 2003 so svetniki prejeli s
sklicem. Uvod je podal župan, v nadaljevanju pa ga je dopolnila v.d. direktorica LTOja Klavdija Gomboc. Program sta obravnavala že Strokovni svet LTO-ja in Svet
zavoda. Oba sta nanj podala pozitivno mnenje. V razpravi so sodelovali svetniki:
Kosmač, Krivc, Košir (preveriti sponzorstvo pivovarne Union), Kordič, Mlinar, Eržen,
Židan, Zupančič, Tavčar in Robič.
Po razpravi so svetniki soglasno (15) sprejeli
SKLEP 5/2: Občinski svet daje soglasje k Programu dela LTO – Zavoda za
turizem občine Kranjska Gora za leto 2003.
S 14 glasovi za in brez glasu proti pa so sprejeli tudi
SKLEP 5/3: Občinski svet je seznanjen z delom delovne skupine, ki jo je ustanovil
Svet zavoda LTO. Skupina ima nalogo, da ugotovi možnosti racionalizacije
poslovanja in še bolj smotrne izrabe sredstev, namenjenih za delovanje LTO in
TIC. O svojih ugotovitvah naj skupina poroča Občinskemu svetu.
Ad 3. Gradivo za obravnavo imenovanja direktorice LTO – Zavoda za turizem občine
Kranjska Gora so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je najprej podal
Župan. V nadaljevanju je razpravljal svetnik Eržen kot predsednik Komisije za izbor
direktorja po razpisu. V razpravi so poleg v.d. direktorice in svetnice Gomboceve
sodelovali svetniki: Kosmač, Mlinar, Krivc, Zupančič, Kordič, Tavčar, Dolhar in
Židan.
V razpravi se je večina svetnikov, kljub temu, da pogoji v razpisu za direktorja niso bili
enaki pogojem v Statutu LTO-ja, pozitivno opredelila do imenovanja direktorice
Gomboceve.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki je bil predlagan v gradivu in sicer:
SKLEP: Občinski svet ne daje soglasja k imenovanju direktorice LTO – Zavoda za
turizem občine Kranjska Gora, g. Klavdije Gomboc, roj. 03.09.1967 v Oberaudorfu,
stanujoča Kranjska Gora, Savsko naselje 36.
Za sklep ni glasoval noben svetnik, proti pa je glasovalo 10 svetnikov. Sklep ni bil
sprejet.
Svetnik Zupančič je Županu predlagal spremenjen predlog sklepa, ki so ga svetniki z
12 glasovi za in brez glasu proti sprejeli:
SKLEP 5/4: Občinski svet daje soglasje k imenovanju direktorice LTO – Zavoda
za turizem občine Kranjska Gora, g. Klavdije Gomboc, roj. 03.09.1967 v
Oberaudorfu, stanujoča Kranjska Gora, Savsko naselje 36.
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Ad 4. Gradivo za obravnavo načina razpravljanja in sprejemanja Razvojnega programa
občine Kranjska Gora so svetniki prejeli s sklicem. Pred sejo pa so prejeli še predloge
za člane koordinacijske komisije. Na prejšnji seji je bil za koordinatorja priprave
nadaljevanja razvojnega programa Občine imenovan podžupan Bogomir Košir, ki je
tudi podal dodatno obrazložitev. V razpravi so sodelovali svetniki: Kordič, Mlinar,
Zupančič, Tavčar, Eržen, Krivc in Židan.
Svetniki so se v razpravi v večini strinjali, da so člani koordinacijske skupine vsi
svetniki.
Po razpravi so svetniki s 14 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 5/5: Občinski svet je bil seznanjen z načinom dela komisije in terminskim
planom za pripravo razvojnega programa občine Kranjska Gora 2003 – 2010 in
potrjuje imenovanje komisije v predlagani sestavi.
Ad 5. Župan bo svoje poročilo podal na naslednji seji.
Ad 6. Informacije, vprašanja in pobude
Svetniki so pod točko informacije v gradivu prejeli dopis Petrola o spremembi
namembnosti objekta hotel Špik Gozd Martuljek. Pred sejo so prejeli še vlogo
Petrola za pridobitev soglasja Občinskega sveta in lokacijsko informacijo za ta objekt.
Ob začetku seje sta predstavnika Petrola dodatno obrazložila želje sedanjega lastnika
objekta hotel Špik. Dodatno obrazložitev je podal Župan. V razpravi so poleg
strokovnega delavca Boštjana Pristavca sodelovali svetniki: Krivc, Mlinar, Kordič,
Zupančič, Gomboc, Robič, Eržen, Kosmač in Košir.
Po daljši razpravi so se svetniki strinjali, da naj zadevo najprej obravnava zbor
krajanov KS Rute, ki bo predvidoma 28.4.2003.
Zaradi pozne ure vprašanj in pobud ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 23.30 uri.

Zapisal:
Jaša Jelinčič

Zapisnik 5 seje.doc

Župan:
Jure Žerjav, prof.

