O B Č I N A
KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET

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

Št.: 032/1-5/03
Datum: 21.5.2003

Z A P I S N I K
6. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 19.05.2003 ob
17.00 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 (prišel ob 17.25),
Slavko Milkič, Franc Makše, Branko Dolhar (odšel ob 19.30), Bojan Kordič (odšel ob
17.55), Klavdija Gomboc, Črtomir Kosmač, Gregor Benedik, Žiga Židan in Branislava
Vovk.
ODSOTNOST OPRAVIČIL: Mirko Eržen,
OSTALI PRISOTNI VABLJENI: Občina – Jože Brudar, Egidija Košir Mrovlje,
Rajko Puš, Vida Černe, Vlasta Skumavc Rabič in Jaša Jelinčič, za osrednjo temo
turizem, gospodarstvo, obrt pa: Matjaž Konda, Marjana Novak in Tina Habjanič ter za
točko Poročilo o delu PMP Kr. Gora Egidij Glavič.
PRISOTNA NOVINARJA: Mirko Rabič, Darinka Sedej in snemalec ATM TV.
Seja se je snemala (tč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10).

Pred sejo so svetniki prejeli: Predlog za umik 4. točke dnevnega reda (Odlok o
preoblikovanju osnovnega zdravstva Gorenjske), Zapisnik 2. seje Odbora za zdravstvo,
socialno varstvo in skrbstvo, Sklepe KS Kr. Gora in KS Dovje Mojstrana ter
informacijo Imenovanje direktorja zavoda LTO Kranjska Gora. Svetnik Židan je
razdelil še dopis Sekcije za snowboard pri ASK Kr. Gora v zadevi Organizacija FIS
Evropskega pokala v deskanju na snegu, svetnica Gomboceva pa je razdelila še
brošuro Analiza turističnega prometa v Občini Kr. Gora za obdobje 1989 – 2003.
Svetniki so obravnavali
I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
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1. Obravnava in sprejem zapisnika 5. seje
Ad 1. Svetniki so zapisnik 5. seje prejeli v roku po pošti in s sklicem. Župan je
svetnike obvestil, da je zadržal izvajanje sklepa 5/4, Imenovanje direktorice lokalne
turistične organizacije. Svetniki so v zvezi s tem pred sejo prejeli dopis župana, ki je
bil poslan LTO-ju. Razprave ni bilo, zato so svetniki soglasno (14) sprejeli
SKLEP 6/1: Potrdi se zapisnik 5. seje Občinskega sveta.
V nadaljevanju je župan glede na informacijo, ki so jo svetniki pisno prejeli pred sejo,
s predlaganega dnevnega reda umaknil 4. točko Odlok o preoblikovanju osnovnega
zdravstva Gorenjske in glede na to predlagal spremenjeni dnevni red. Svetniki so brez
razprave soglasno (14) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Osrednja tema – turizem, gospodarstvo, obrt
2. Poročilo o delu PMP Kranjska Gora za leto 2002
3. Predlog sporazuma o ureditvi premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo
premoženja osnovnega zdravstva Gorenjske
4. Razrešitev in imenovanje člana v nadzorni svet JP Komunala
5. Razrešitev in imenovanje člana v Svet centra za socialno delo Jesenice
6. Ukinitev javnega dobra in prodaja nepremičnine
7. Odkup zemljišča in plačilo odškodnine za potrebe javne infrastrukture
8. Nakup nakladača za Odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla
9. Poročilo župana o delu med 4. in 6. sejo
10. Informacije, vprašanja in pobude

Ad 1. Gradivo za osrednjo temo – turizem, gospodarstvo, obrt so svetniki prejeli s
sklicem, nekaj pa tudi pred samo sejo. Uvod je podal župan, nato pa je predal besedo
predsedniku Sekcije hotelirjev in žičničarjev, direktorju hotela Lek, Matjažu Kondi. V
daljši predstavitvi je le-ta predstavil poglede hotelirjev na razvoj Občine. Dopolnila ga
je direktorica HTP Gorenjka Marjana Novak, ki je največ pozornosti posvetila športni
dvorani oziroma športnemu parku. V razpravi so poleg gostov sodelovali svetniki:
Kordič, Zupančič, Gomboceva (tudi v imenu sekcije gostincev), Košir, Kosmač,
Benedik, Miklič, Židan, Mlinar (predlagal tudi sklep o obveznosti proračuna 2004 za
dodatno urejanje kraja, o katerem pa se ni glasovalo, ker je za predlog proračuna
odgovoren župan, ki bo ta predlog poskušal pri pripravi proračuna za naslednje leto v
čim večji meri upoštevati), Makše in Robič. Župan je nato odgovarjal tudi na
konkretna vprašanja svetnikov na temo investicij v infraastrukturne objekte. Do
naslednje seje se pripravi poročilo o opravljenih delih pri pripravi dokumentacije za
izgradnjo dvorane.
Svetniki so po končani razpravi soglasno (14) sprejeli
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SKLEP 6/2: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s stanjem
gospodarstva v občini Kranjska Gora.
Ad 2. Poročilo o delu Postaje mejne policije Kranjska Gora za leto 2002 so svetniki
prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podal komandir PMP Egidij Glavič. V
razpravi so sodelovali svetniki: Kosmač, Robič, Zupančič, Tavčar in Židan. Svetniki so
se največ zadržali pri temah droge in prometna varnost.
Poročilo in razpravo so svetniki vzeli na znanje.
Ad 3. Gradivo za obravnavo predloga sporazuma o ureditvi premoženjskopravnih
razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske so svetniki
prejeli s sklicem. Problematiko je obravnaval Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in
skrbstvo, ki daje k predlogu sklepa pozitivno mnenje. Dodatno obrazložitev je podala
Vlasta Skumavc Rabič. Dopolnil jo je predsednik Odbora svetnik Robič. V razpravi je
sodeloval svetnik Zupančič.
Po razpravi so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 6/3: Sprejme se Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih
razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske.
Ad 4. Glede razrešitve in imenovanja člana v nadzorni svet JP Komunala so svetniki s
sklicem prejeli zapisnik 6. korespondenčne seje Komisije za MVVI. Dodatno
obrazložitev je podal predsednik Komisije za MVVI svetnik Miklič. V razpravi so
sodelovali svetniki: Zupančič, Robič, Tavčar, Kosmač, Krivc in Židan. Svetniki s strani
komisije za MVVI niso bili pozvani, da posredujejo kandidate, ker to ni opredeljeno v
nobenem dokumentu, Občinski svet pa je zadevo že obravnaval pod tč. 3 na svoji 4.
seji.
Po razpravi so svetniki z 9 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 6/4: Občinski svet razreši Branc Dragota kot člana Nadzornega sveta JP
Komunala. Za novega člana Nadzornega sveta JP Komunala se do konca
sedanjega mandata imenuje Aleksander Kupljenik, Korzika 17, Gozd Martuljek.
Ad 5. Zapisnik Komisije za MVVI, ki je obravnavala razrešitev in imenovanje člana v
Svet centra za socialno delo Jesenice, so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno
obrazložitev je podal predsednik Komisije svetnik Miklič.
Svetniki so brez razprave soglasno (13) sprejeli
SKLEP 6/5: S funkcije člana Sveta Centra za socialno delo se razreši Vlasta
Skumavc Rabič. Na to mesto se imenuje Irena Pirc, svetovalna delavka na osnovni
šoli Žirovnica.
Po sprejetju sklepa so razpravljali še svetniki: Zupančič, Košir in Krivc. Na podlagi
razprave in predloga svetnika Zupančiča so nato svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 6/6: Do 7. seje Občinskega sveta morajo strokovne službe pripraviti
Poslovnik o delu Komisije za MVVI, ki ga sprejme Komisija za MVVI.
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Ad 6. Gradivo za obravnavo ukinitve javnega dobra in prodajo nepremičnine so
svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podala Egidija Košir Mrovlje. V
razpravi so sodelovali svetniki: Mlinar, Zupančič in Kosmač.
Po razpravi so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 6/7:
SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA
I.
Javno dobro preneha obstajati na parc. št. 885/38, travnik v izmeri 79 m2, vpisan
v seznamu I k.o. Kranjska Gora kot javno dobro.
II.
Nepremičnina s parc. št. 885/38, travnik v izmeri 79 m2, se odpiše iz seznama I –
javno dobro k.o. Kranjska Gora in se vpiše v vložek iste k.o., pri katerem je že
vknjižena lastninska pravica na ime: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a,
Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske in se vpiše v
zemljiško knjigo Okrajnega sodišča na Jesenicah.
Soglasno (13) so svetniki sprejeli
SKLEP 6/8: Plan prodaje stvarnega nepremičnega premoženja občine (priloga k
proračunu občine za leto 2003) se dopolni s prodajo zemljišča parc. št. 885/38,
travnik v izmeri 79 m2 k.o. Kranjska Gora
Prav tako soglasno (13) so sprejeli tudi
SKLEP 6/9: Občina Kranjska Gora po izvedbi postopka ukinitve javnega dobra
proda zemljišče parc. št. 885/38, travnik v izmeri 79 m2, k.o. Kranjska Gora,
kupcema Smolej Ivanki in Mihaelu iz Kranjske Gore, Savsko naselje 34, vsakemu
do ½ po cenitvi sodno zapriseženega cenilca Danila Klinarja z dne 10.3.2003. Vse
stroške postopka (odmere, cenitve, sklenitve pogodbe, davka in ureditve novega
zemljiškoknjižnega stanja) nosita kupca solidarno.
Ad 7. Tudi gradivo za obravnavo odkupa zemljišča in plačilo odškodnine za potrebe
javne infrastrukture so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podala
Egidija Košir Mrovlje.
Brez razprave so svetniki najprej soglasno (13) sprejeli
SKLEP 6/10: Občina Kranjska Gora sklene predpogodbo z Rampre Friderikom
za odkup 60 m2 zemljišča parc. št. 6/2, vpisanega pri vl. št. 21 k.o. Dovje, po
ocenjeni vrednosti 6.000 SIT za 1 m2, s tem, da se po tej predpogodbi izplača ara
na kupnino v višini 360.000 SIT. Glavna prodajna pogodba se sklene takoj, ko bo
izvršena geodetska odmera in bo izdana geodetska odločba, s katero bo natančno
ugotovljena površina zemljišča, postala pravnomočna. S predpogodbo se
prodajalca tudi zaveže, da kot lastnik naroči oziroma kupca pooblasti za naročilo
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geodetske odmere in da se v primeru z geodetsko odločbo ugotovljene večje
površine, razlika odkupi po isti ceni.
Prav tako brez razprave so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 6/11: Občina Kranjska Gora sklene z Rampre Friderikom pogodbo o
odškodnini, po kateri mu na osnovi postavljenih pogojev za popravilo in
predelavo strehe, izplača odškodnino v višini 1.440.000,00 SIT, kot je ocenjena v
cenitvenem poročilu sodnega izvedenca in cenilca z dne 29.4.2003.
Nato so prav tako brez razprave soglasno (13) sprejeli
SKLEP 6/12: Občina Kranjska Gora za potrebe ureditve parkirišč ob mrliških
vežicah na Dovjem odkupi od Rampre Friderika, Dovje 42, del zemljišča parc. št.
789/6 k.o. Dovje v izmeri cca 280 m2, katerega natančni obseg bo ugotovljen z
geodetsko odmero, po ocenjeni vrednosti sodnega izvedenca in cenilca v
cenitvenem poročilu z dne 29.4.2003.
Ad 8. Gradivo za obravnavo nakupa nakladača za Odlagališče nenevarnih odpadkov
Mala Mežakla so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podal župan.
Brez razprave so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 6/13: Občinski svet občine Kranjska Gora izjavlja, da gre pri nakupu
nakladača za vlaganje v infrastrukturo Odlagališča za nenevarne odpadke Mala
Mežakla. Nakup nakladača se bo financiral iz sredstev, zbranih iz naslova taks za
obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v letu 2003 (UL RS št. 70/01).
(Vloga na ARSO pod št. 41704-62/2003)
Ad 9. Župan je o nekaterih svojih obiskih, srečanjih in razgovorih med 4. in 6. sejo
povedal:
- obisk gospoda Igesseta, direktorja za skoke pri FIS-i glede Planice,
- obisk poljskega veleposlanika in njegove delegacije,
- na občini Bled razgovori o delitvi igralniške koncesije glede na sklep ustavnega
sodišča o razveljavitvi zaokroženega turističnega območja,
- obisk ruskega veleposlanika z delegacijo društva Ruskoslovenskega prijateljstva
glede slovesnosti ob Ruski kapelici,
- s tajnikom sprejem mednarodne komisije za mejo z Avstrijo,
- na direkciji za ceste razgovor o nadaljevanju pridobivanja dokumentacije za
kolesarsko pot,
- občni zbor Gasilske zveze Kranjska Gora,
- prvi sestanek s Petrolom o hotelu Špik,
- svet KS Rute,
- udeležba na radijski poroti »Veliki športni objekti«,
- srečanje z delegacijo Triglav trophy,
- v Kranju na Regionalni razvojni agenciji usklajevanje regijskih projektov,
- na sedežu SCT v Ljubljani razgovori o rešitvi problema stavbe Kolodvorska 1a,
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-

zbor krajanov v Mojstrani,
posvet z ministrom Gabrom in podpis dogovora za sofinanciranje projektne
dokumentacije za gradnjo turistične infrastrukture v Ljubljani,
- zbor krajanov v Ratečah,
- sestanek s Smučarsko zvezo glede Planice 2004,
- usklajevanje programov na Regionalni razvojni agenciji v Kranju,
- sestanek v hotelu Špik s KS Rute in Petrolom,
- sestanek na Smučarski zvezi glede Planice,
- na občini Jesenice predstavitev varnostne ocene za Gorenjsko,
- zbor krajanov v Gozd Martuljku,
- medobčinsko tekmovanje osnovnošolcev v Mojstrani na temo promet,
- v Liznjekovi hiši opravil poroko, prvo v svojem mandatu,
- srečanje s predsednikom vlade mag. Ropom v Kranju,
- sodelovanje na prijateljskem srečanju med slovensko in nizozemsko
reprezentanco v sedeči odbojki v Kranjski Gori,
- ogled telovadnice v osnovni šoli v Gorjah,
- srečanje s slovenskimi naravovarstveniki v Zelencih,
- zlata poroka,
- udeležil praznovanja krajevnega praznika KS Rute,
- sestanek s Smučarsko zvezo in OK Planica v Kranjski Gori.
Dodatno je župan odgovarjal na vprašanja svetnikov: Mlinarja (stavba SCT
Kolodvorska 1a), Zupančiča (rekonstrukcija Koroške ulice, nadzor), Kosmača
(stavba SCT Kolodvorska 1a) in Židana (skupni projekti Gorenjske regije).

Ad 10. Informacije, vprašanja in pobude
V gradivu so svetniki v informacijo prejeli odločbo Patentne pisarne o registraciji
kolektivne znamke »Moje naravno iz Doline«.
Svetnik Zupančič je izpostavil zadevo, da ob cesti Pod Kepa – Mojstrana nastaja
odlagališče gradbenega materiala. Privatniki iz Jeseniške občine naj bi na tem mestu
odložili predvidoma 1.000 m3 gradbenega materiala. Zanima ga ali je bilo za to izdano
dovoljenje in ali ima deponija potrebne predispozicije? Župan je odgovoril, da
dovoljenje ni bilo izdano. Situacija se bo preverila.
Svetnik Zupančič je zopet izpostavil problem zaviranja gradnje gorenjske avtoceste s
strani občine Radovljica. Neizgradnja te ceste že povzroča ekonomsko škodo naši
Občini.
Svetnik Zupančič je predlagal določitev prostorov za rolkarje. V odgovor je svetnik
Krivc predstavil probleme, ki nastajajo pri projektiranju le-teh. Problemi nastajajo
zaradi hrupa in pritožb okolice.
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Svetnik Židan je pred sejo pisno obvestil svetnike o problemih organizacije FIS
Evropskega pokala v deskanju na snegu. Informacijo je dopolnil ustno.
Svetnik Robič je spomnil na konstituaranje in delo Sveta glasila Zgornjesav'c. Do
naslednje seje sklicati konstituantno sejo, izvoliti predsednika in namestnika ter pričeti
z delom.

Seja je bila zaključena ob 20.55 uri.

Zapisal:
Jaša Jelinčič

Zapisnik 6 seje.doc

Župan:
Jure Žerjav, prof.

