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Z A P I S N I K
7. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 16.06.2003 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.

PRISOTN-I(E): župan – Jure Žerjav, svetni-ki(ce) – Robert Robič, Jože Zupančič
(odšel ob 20.15), Jože Krivc, Emil Tavčar (prišel ob 17.45), Slavko Miklič, Franc
Makše, Branko Dolhar, Bojan Kordič, Mirko Eržen (prišel ob 17.20), Klavdija
Gomboc, Črtomir Kosmač (prišel ob 17.10), Gregor Benedik, Žiga Židan in Branislava
Vovk.
ODSOTNOST OPRAVIČILA: Janez Mlinar in Bogomir Košir.
OSTALI PRISOTNI VABLJENI: Občina – Jože Brudar, Egidija Košir Mrovlje,
Boštjan Pristavec, Vlasta Skumavc Rabič in Jaša Jelinčič.
PRISOTNA NOVINARJA: Mirko Rabič in Darinka Sedej.
Seja se je snemala (tč.1,2,3,9,4,5,6,7,8,10,11).

Pred sejo so svetniki prejeli: Predlog za razširitev dnevnega reda s točkama Ureditev
muzeja v Ratečah – mnenje k prijavi na javni razpis in Zakup dela zemljišča parc. št.
156/7 k.o. Gozd, Zapisnik 2. seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja,
Zaključek cenitvenega poročila za objekt Titova 86, Jesenice, dopis KS Kranjska Gora,
dopis KS Rateče-Planica, obvestilo – hrušev ožig in vabilo na srečanje ob dnevu
državnosti na Tromeji.
Svetniki so obravnavali
I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 6. seje
Ad 1. Svetniki so zapisnik 6. seje prejeli v roku po pošti in s sklicem.
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V razpravi je svetnik Židan opozoril, da je svetnike pisno obvestil o problemih
organizacije FIS svetovnega in ne evropskega pokala v deskanju.
Svetnik Kordič je ugotavljal, da v zapisniku pod 1. točko ni zapisana konkretna
razprava svetnikov oz. predstavnikov turističnega gospodarstva in ni možno razbrati,
kakšne določene aktivnosti je potrebno izvesti in kaj se bo konkretno dogajalo.
Pojasnjeno je bilo, da so obligatorni samo izglasovani sklepi, vendar naj se 1. točka 6.
seje v zapisniku razširi:
Hotelirji so ugotavljali, da iz samega predstavljenega gradiva ni razvidno, da je
turizem najpomembnejša panoga v Občini, kar pa je župan poudaril ob začetku
te točke. Turistične kapacitete se ne bodo povečevale, stremeli pa bodo za višjo
kvaliteto. Imajo slabo povezavo z žičničarji. Hotelirje zanimajo projekti
kanalizacije, vodovoda, razsvetljave, cest, parkirišč. Sodelovali bi pri krajevni
animaciji (zametki take animacije so Kekčevi dnevi). Ne morejo pa se odločiti o
glavnem projektu, to je obnova in posodobitev žičnic in sodelovanje s Športnim
društvom pri gradnji ledene in športne dvorane oz. športnega parka, ki naj bi bil
blizu hotelskih objektov. Predlagane so tri lokacije: pri stavbi SCT (Občini), ob
gostilni Bor ali ob Osnovni šoli. Predlagajo tudi sodelovanje z OK Planica pod
določenimi pogoji, ki so jih že navedli v zapisniku Sekcije hotelirjev in žičničarjev.
Svetnik Kordič je sprožil problematiko magistralne ceste Jesenice - Kranjska
Gora, ki je v zelo slabem stanju. Prav tako je za Kranjsko Goro pomembna
gradnja avtoceste mimo Radovljice. Uvesti je treba red na kolesarki poti in peš
poteh. Splošna urejenost je slaba.
Svetnik Zupančič je ugotovil, da se zadeve na področju turizma premikajo.
Kakšno je sodelovanje z malimi obrtniki na področju turizma? Kaj je z
ocenjevanjem ocvetličenja objektov? Pripravi naj se ocena potreb v predvideni
športni dvorani. Ne rabimo pet igrišč v Občini, saj nimamo denarja za njihovo
vzdrževanje. V razvojni strategiji opredeliti prostor za določene objekte.
Svetnica Gomboceva je odgovorila, da se mali obrtniki in gostinci srečujejo na
nivoju LTO-ja, vendar so manj aktivni od hotelirjev. Ocenjevanje ocvetličenja se
izvaja. Mali obrtniki vidijo pomanjkljivosti predvsem v ureditvi ulic, pločnikov,
javne razsvetljave, varnostne ograje ob cestiščih, osvetlitev vhodov v Kranjsko
Goro, zamenjati je potrebno lonce za cvetlice, poudariti smerne in informativne
table, odstraniti vso navlako z vidnih mest, Križnjekovo hišo oviti v žakljevino, da
bi dala izgled adaptacije.
Podžupan Košir je ugotavljal, da je bila razvojna strategija sprejeta mimo
Občinskega sveta. Ta strategija se sedaj predeluje in poteka v fazah.
Svetnik Kosmač je poudaril pomen dolgoročnega načrtovanja, ki omogoča
planiranje razvoja infrastrukture.
Svetnik Benedik se je vrnil na problem žičnic. Glede na to, da je Občina s svojim
kapitalskim vložkom (4%) solastnik žičnic, pa na žalost nima vpliva na poslovanje
in razvoj le-teh. Župan je predstavil razgovore na to temo. Pripravljeni so
projekti, zatika se pri financiranju. Izgledi so, da bo do zime zgrajeno
zasneževanje do vrha Poligona, za investiranje štirisedežnice na Poligonu pa
žičnice nimajo finančnih možnosti.
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Svetnik Zupančič je predlagal, da se ustanovi komisija, ki bi spremljala razvoj
žičnic in bdela nad njihovim razvojem. Če ni druge možnosti, tudi stečaj ne bi bil
katastrofa.
Svetnik Miklič je razpravljal kot svetnik in kot hotelir. Kraj prepočasi sledi
razvoju turizma oz. hotelov. Zaskrbljujoč je tudi zelo nizek procent članov
Turističnega društva Kranjska Gora (le 12%). Le Rateče so na tem področju v
prednosti, saj so domačini animirani za delovanje Turističnega društva.
Svetnik Židan je ugotovil, da bi morali vsi skupaj delati na temu, da bi se
izvenpenzionska ponudba čim bolj razmahnila. Animirati bi bilo potrebno čim
več prebivalcev.
Svetnik Mlinar je opozoril na strukturo gostov v hotelih s tremi zvezdicami in
prehod na goste s štirimi zvezdicami. Ti so bolj zahtevni in nam dosedanje napake
ne bodo oproščali. Zato bo potrebno v proračunu 2004 nameniti več sredstev za
komunalno infrastrukturo. Ker je župan predlagatelj proračuna, bo ta predlog
upošteval.
Svetnik Makše je opozoril, da v šoli ni turističnega krožka. Tudi občane bo
potrebno izobraziti za višji nivo turistov.
Svetnik Robič je opozoril na premajhno zavzetost hotelirjev in ostalih za
izobraževanje v smislu turizma.
Hotelirji razpisujejo štipendije, vendar s strani domačinov ni zanimanja za
poklice v turizmu. Predvsem primanjkuje srednje izobrazbe, ta pa v sedanjem
času ne zagotavlja dostojnega zaslužka.
Svetnik Zupančič je opozoril na objekte v Dolini, ki so že nevarni za okolico, pa se
lastniki ne zmenijo zanje. Kaj lahko Občina stori v smeri izboljšanja?
Ali bodo pred sezono odstranjene razpadajoče turistične table? Pojasnjeno je bilo,
da bodo table odstranjene.
Kaj je z nadaljevanjem gradnje kolesarske poti? V letošnjem letu (predvidoma do
julija) bo zgrajena kolesarska pot do Zim v Spodnjih Rutah.
Tudi Koroška cesta bo obnovljena v letošnjem letu, vendar šele po letni turistični
sezoni.
Kaj Občina lahko stori za preprečitev gradnje oz. odkupa turističnih ali vikend
stanovanj? Občina je vse možno uredila na področju zakonodaje, vendar nima
možnosti inšpekcijskega ukrepanja.
Občinski svet se ni opredelil do gradnje športne dvorane, je pa to zadeva
razvojnih programov. LTO naj bo predlagatelj za širše razvojne projekte.
Pripraviti pregled aktivnosti na področju gradnje dvorane.
Svetnik Robič je vprašal, kaj je s sklepom 6/6: Do 7. seje OS morajo strokovne službe
pripraviti Poslovnik o delu Komisije za MVVI, ki ga sprejme Komisija za MVVI.
Poslovnik Komisije je pripravljen, Komisija ga bo obravnavala in sprejela na prvi svoji
naslednji seji, nato pa bo z njim seznanjen tudi Občinski svet.
Nato so svetniki soglasno (12) sprejeli
SKLEP 7/1: Potrdi se zapisnik 6. seje Občinskega sveta s pripombami svetnika
Židana in svetnika Kordiča.
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V nadaljevanju je župan zato, ker Nadzorni odbor Občine ni pregledal Zaključnega
računa 2002, umaknil z dnevnega reda točko Odlok o zaključnem računu 2002 –
skrajšan postopek. Zupančič je sprožil vprašanje odgovornosti Nadzornega odbora.
Nato pa je predlagal dve dodatni točki in sicer: Zakup dela zemljišča parc. št. 156/7
k.o. Gozd in Ureditev muzeja v Ratečah – mnenje k prijavi na javni razpis. Obrazložil
je, zakaj se ti dve točki naknadno uvrščata na dnevni red. Gradivo za ti dve točki so
svetniki prejeli pred sejo.
Svetniki so brez razprave soglasno (12) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Osrednja tema – okolje in prostor
Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske – II. obravnava
Soglasje k razrešitvi direktorice in imenovanje direktorja Gorenjskih lekarn
Obravnava in potrditev dobitnikov občinskih priznanj 2003
Obravnava in potrditev cen za prevzem izrabljenih gum
Prodaja poslovnih prostorov Titova 86, Jesenice in dela parc. št. 688/1 k.o. Gozd
Funkcionalna zemljišča k večstanovanjskim hišam
Zakup dela zemljišča parc. št. 156/7 k.o. Gozd za potrebe parkirišča v Gozd
Martuljku
9. Ureditev muzeja v Ratečah – mnenje k prijavi na javni razpis
10. Poročilo župana o delu med 6. in 7. sejo
11. Informacije, vprašanja in pobude

Ad 1. Gradivo za osrednjo temo – okolje in prostor so svetniki prejeli s sklicem.
Dodatno obrazložitev je podal Boštjan Pristavec. Dopolnil ga je predsednik Odbora za
prostorsko planiranje in varstvo okolja svetnik Krivc. V razpravi je nato najprej
sodeloval svetnik Kordič, ki je predvsem poudaril, da naj se projekt priobalno urejanje
zemljišč razširi tudi na potok Martuljk in se s tem reši črno odlagališče Mirana
Pavlovčiča ob kolesarski poti v Gozd Martuljku. Inšpektor je že ukrepal po tem
vprašanju in bo podan pisni odgovor. Problemi so tudi pri 5 m3 kontejnerjih, ki jih
zasedajo samo določene osebe, za ostale občane ni prostora. Problem se bo reševal z
zamenjavo kontejnerjev. Svetnik Zupančič je predvsem poudaril, da je v programu
razvoja Občine treba večjo težo nameniti preprečevanju onesnaževanja okolja, hrupu v
okolju in raznim škodljivim sevanjem. Dotaknil se je tudi predloga pogodbe za
oddajanje koncesije za odvzem naplavin, kjer bo potrebno natančneje definirati
lokacije in nekaj sredstev nameniti tudi strogo za vzdrževanje lokalnih cest iz prodišč.
Zanimala ga je tudi ureditev osrednjega trga v Kranjski Gori glede na fizično zaporo.
Zadeva je v zaključni fazi. Prav tako še ni dobil odgovora o celoviti vodooskrbi v
Občini in o zaščiti vodnih virov. Tudi svetnika Robiča je zanimala kvalitetna
vodooskrba glede na že sprejete sklepe. Svetnik Kosmač je najprej načel vprašanje
parkirišč RTC-ja ob zimski sezoni. Nato je do potankosti predstavil oskrbo z vodo v
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Občini, vse investicije na tem področju ter načrtovane eko otoke. Ta tema spada sicer
pod točko komunala, bo pa objavljena v eni naslednjih številk Zgornjesavca. Svetnico
Gombocevo je zanimal terminski plan nadaljevanja gradnje kolesarske poti do Zim.
Župan ji je odgovoril, da je v pogodbi z izvajalcem rok izgradnje 1.7.2003, vendar se
pojavljajo problemi. Zanimal jo je tudi kataster parcel na tekaških progah, ki je do
sedaj urejen le v KS Rateče. Pristavec je odgovoril, da se predvideva, da bo delo
dokončano s pomočjo študentov med počitniškim delom. Svetnik Židan je tudi sprožil
vprašanje mirujočega prometa in že izdelane študije. Reševanje se bo izvajalo
postopoma glede na zagotovljena finančna sredstva. Inšpektor naj posveti nekaj
pozornosti tudi parkiranju na območju med Fetacovim mostom in igralnico ter hitrim
zaraščanjem jezera v Jasni. S potapljači je že sklenjen dogovor o kratkoročnih ukrepih.
Svetnik Makše je opozoril na nezakonito parkiranje na cesti Rateče – Planica, vendar je
to v državni pristojnosti. Svetnik Miklič je ugotovil, da glede na primerno oskrbljenost
Občine z vodo ni več razlogov za negativna soglasja za nove priključke. Na naslednje
vprašanje, ali bodo izvršene javne obravnave za igrišče golf in za spremembo PUP-ov,
je dobil s strani Pristavca pritrdilni odgovor.
Glede na to, da v gradivu ni bilo pripravljenih sklepov, je svetnik Zupančič predlagal
sklepe. Po razpravi, v kateri so poleg strokovnih služb sodelovali svetniki: Krivc,
Tavčar, Kosmač in Zupančič, so svetniki soglasno (12) sprejeli
SKLEP 7/2: Prične se s postopkom priprave strategije razvoja prostora v okviru
razvojnega programa Občine. Vsebovati mora tudi prometno ureditev mirujočega
prometa cele Občine.
Prav tako soglasno (12) so sprejeli
SKLEP 7/3: Predlagatelju koncesije za odvzem naplavin iz struge Save se
posredujejo predlogi in mnenja pristojnih organov Občine.
Svetniki so soglasno (12) sprejeli tudi
SKLEP 7/4: Pristojne strokovne službe naj pripravijo pisno obrazložitev posega v
prostor na območju Jasenja v Gozd Martuljku.
Ad 2. Gradivo za obravnavo Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske
v II. obravnavi so svetniki prejeli s sklicem. Točka je bila na predlog župana zaradi
nekaterih nejasnosti umaknjena z dnevnega reda 6. seje Občinskega sveta. V vmesnem
času so bile nekatere nejasnosti pojasnjene. Dodatno obrazložitev je podala Vlasta
Skumavc Rabič. V razpravi sta nato sodelovala svetnika Eržen in Zupančič.
Po razpravi so se svetniki najprej odločali o amandmajih in so soglasno (14) sprejeli
SKLEP 7/5:
Amandma 1:
V 4. tč. alinea b se doda še Ambulanta Mojstrana, tako, da se alinea b 4. tč. glasi:
»OE Zdravstveni dom Jesenice z dislociranima enotama Zdravstvena postaja
Kranjska Gora z ambulanto v Mojstrani in Zdravstvena postaja Žirovnica.«
Amandma 2:
36. člen se dopolni z naslednjim besedilom:
»Mnenja, ki so v pristojnosti občinskega sveta, se izjemoma lahko izdajo v 90
dneh, če v 60 dnevnem roku ni bilo možno sklicati seje.«
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Amandma 3:
3. tč. 31. čl. se nadomesti z novim besedilom:
»Za izvajanje nadstandardnega programa, ki presega standard in normativ,
določen v pogodbi med OZG in Zavodom za zdravstveno zavarovanje za to
področje, se posebej dogovorita OZG in občina ustanoviteljica, kjer je sedež
enote, ki tudi financira ta dogovorjeni nadstandardni program.«
Prav tako soglasno (14) so svetniki nato sprejeli
SKLEP 7/6: Sprejme se Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Osnovno
zdravstvo Gorenjske s sprejetimi amandmaji.
Ad 3. Gradivo za odločanju o soglasju k razrešitvi direktorice in imenovanju direktorja
Gorenjskih lekarn so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podala Vlasta
Skumavc Rabič. Obrazložila je, da do sedaj postopek s strani Gorenjskih lekarn ni bil
pravilno voden in zato to točko obravnavamo z enoletno zamudo.
V razpravi je sodeloval svetnik Zupančič.
Svetniki so nato soglasno (14) sprejeli
SKLEP 7/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje k predčasni
razrešitvi direktorice Gorenjskih lekarn Andreje Čufar, mag. farm., spec. s
15.5.2002.
Prav tako soglasno (14) so sprejeli
SKLEP 7/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje k imenovanju
mag. Alojzija Pungarška za direktorja Gorenjskih lekarn s 16.5.2002.
Ad 4. Gradivo za obravnavo in potrditev dobitnikov občinskih priznanj 2003 so
svetniki prejeli s sklicem. Osnovno obrazložitev je podal župan, nadaljeval pa je
predsednik Žirije svetnik Robič. V razpravi so nato sodelovali svetniki: Zupančič,
Kosmač, Krivc in Eržen.
Svetnika Zupančič in Kosmač sta zagovarjala stališče, da je bivši župan Kotnik zaslužil
zlati in ne srebrni grb. Svetnik Eržen je predlagal, da se razmisli o spremembi Odloka o
priznanjih, kjer bi bila višina priznanj lahko vezana tudi na leta oz. starost nagrajenca.
Župan je nato predlagal sklepe, ki so bili predlagani s strani Žirije. Najprej so svetniki
soglasno (14) sprejeli
SKLEP 7/9: Franciju Zimi se za njegovo več kot 30 letno uspešno delo v gasilstvu
podeli bronasti grb.
Prav tako soglasno (14) so sprejeli
SKLEP 7/10: Društvu upokojencev Dovje Mojstrana se ob njegovi 50 letnici
podeli bronasti grb.
Soglasno (14) so sprejeli
SKLEP 7/11: Prostovoljnemu gasilskemu društvu Mojstrana so ob njegovi 110
letnici podeli srebrni grb.
Z 8 glasovi za in 4 glasovi proti (svetniki se niso strinjali z višino priznanja) so svetniki
sprejeli tudi
SKLEP 7/12: Jožetu Kotniku se za njegovo 8 letno uspešno opravljanje dela
župana v Občini Kranjska Gora podeli srebrni grb.
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Ad 5. Gradivo za odločanje o cenah prevzema izrabljenih avtomobilskih gum so
svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podal župan. V razpravi so
sodelovali svetniki: Kordič, Kosmač, Makše in Eržen. Zadeva naj se objavi v
Zgornjesavcu.
Svetniki so po razpravi soglasno (13) sprejeli
SKLEP 7/13: Občinski svet Občine Kranjska Gora potrjuje predlagane cene za
prevzem izrabljenih avtomobilskih cen:
- potniška guma:
350,00 SIT/kom,
- poltovorna guma:
520,00 SIT/kom,
- tovorna guma:
2.610,00 SIT/kom,
- mešane odpadne gume:
43.500,00 SIT/tono.
Cene ne vključujejo 8,5 % DDV.
Ad 6. Gradivo za odločanje o prodaji poslovnih prostorov Titova 86, Jesenice in dela
parcele št. 688/1 k.o. Gozd so svetniki prejeli s sklicem. Pred sejo pa so svetniki prejeli
še zaključek cenitvenega poročila. Dodatno obrazložitev k prodaji poslovnih prostorov
Titova 86 je podala Egidija Košir Mrovlje. V razpravi so sodelovali svetniki: Robič,
Krivc, Eržen, Tavčar, Miklič in Kordič.
Po razpravi so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 7/14: Občinski svet sprejme posamezni program prodaje poslovnih
prostorov Titova 86, Jesenice, v besedilu, kot je bil predložen v obravnavo.
V nadaljevanju pa so prav tako soglasno (13) sprejeli
SKLEP 7/15: Poslovni prostori Titova 86, ki so last Občine Kranjska Gora, se
prodajo z javnim zbiranjem ponudb, s katerim se kot izhodiščna cena določi
revalorizirana ocenjena vrednost, ki jo je pripravil sodni izvedenec in cenilec dne
12.6.2003.
V nadaljevanju je Boštjan Pristavec predstavil prodajo zemljišča ob kolesarski poti v
Tabrah Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste. V razpravi so
sodelovali svetniki: Kosmač, Makše, Eržen, Tavčar, Židan in Gomboc.
Po razpravi so svetniki z 10 glasovi za in enim glasom proti sprejeli
SKLEP 7/16: Občina Kranjska Gora proda Ministrstvu za promet – Direkciji RS
za ceste, del zemljišča parc. št. 688/1, v izmeri 179 m2, vpisanega pri vl. št. 75 k.o.
Gozd, za ceno 173.854,00 SIT. Za navedeno zemljišče se po sklenitvi pogodbe
izvede postopek odmere. Po pridobitvi geodetske odločbe se sklene aneks k
pogodbi, s katerim bo ugotovljena natančna površina v skladu z izdano geodetsko
odločbo in dogovorjena razlika kupnine glede na novo površino.
Stroške odmere zemljišča, sklenitve pogodbe, davka na dodano vrednost kot tudi
ureditve novega zemljiškoknjižnega stanja bremenijo kupca.
Ad 7. Za obravnavo problema funkcionalnih zemljišč pri večstanovanjskim hišah so
gradivo svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podala Egidija Košir
Mrovlje. V razpravi je sodeloval svetnik Kosmač.
Svetniki so nato soglasno (13) sprejeli
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SKLEP 7/17: Funkcionalna zemljišča k obstoječim večstanovanjskim hišam,
katerih zemljiškoknjižni lastnik je Občina Kranjska Gora, določena s
pravnomočnimi odločbami, se prodajo solastnikom funkcionalnega zemljišča, po
cenah za posamezna naselja v Občini Kranjska Gora, ki jih pripravi sodni
izvedenec in cenilec ter se predložijo v potrditev Občinskemu svetu.
V nadaljevanju je Koširjeva obrazložila tudi konkretni primer, za katerega je bila že
podana vloga.
Tu so svetniki brez razprave soglasno (13) sprejeli:
SKLEP 7/18: Občina Kranjska Gora sklene pogodbo o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja s podjetjem Gradis TEO, d.d. Ljubljana, Šmartinska
134 a, kot pravnim naslednikom GIP Gradis Ljubljana, n.sol.o., Ljubljana,
Šmartinska 134 a, po kateri bo prenesla nanj parc. št. 397/4, sst. stavb. 744 m2,
vpisano pri vl. št. 432 k.o. Kranjska Gora, ki predstavlja fundus oziroma
stavbišče večstanovanjskega objekta Čičare 7 in parc. št. 397/3, dvorišče 980 m2,
zelenica 214 m2, parc. št. 397/5, dvorišče 298 m2, vse vpisane pri vl. št. 432 iste
k.o., ki predstavljajo del funkcionalnega zemljišča k temu objektu.
Ad 8. Gradivo za obravnavo zakupa dela zemljišča Perta Robiča, parc. št. 156/7 k.o.
Gozd za potrebe občasnega parkirišča, so svetniki prejeli pred sejo. Obrazložitev je
podal župan, dopolnila ga je Egidija Košir Mrovlje. V razpravi so sodelovali svetniki:
Eržen, Kosmač in Kordič.
Po razpravi so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 7/19: Občina Kranjska Gora sklene s Petrom Robičem iz Srednjega Vrha
19, zakupno pogodbo, po kateri vzame v zakup del zemljišča parc. št. 156/7 k.o.
Gozd, v izmeri cca 1300 m2, katerega natančna izmera bo ugotovljena z geodetsko
meritvijo, za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja, za zakupnino v višini, kot
bo določena z uradno cenitvijo sodnega izvedenca in cenilca Danila Klinarja,
dipl.ing.
Ad 9. Gradivo za obravnavo teme Ureditev muzeja v Ratečah – mnenje k prijavi na
javni razpis so svetniki prejeli pred sejo. Dodatno obrazložitev je podala Vlasta
Skumavc Rabič, ki je tudi obrazložila, zakaj gradiva ni bilo v sklicu. V razpravi so nato
sodelovali svetniki: Eržen, Tavčar, Zupančič, Makše, Dolhar, Kordič, Židan in Robič.
Svetniki so premalo seznanjeni s finančnim delom projekta. Potrebno je svetnikom
posredovati celovito poročilo o investiciji, koliko je že bilo vloženih sredstev in koliko
jih bo investicija do zaključka še potrebovala.
Po razpravi so svetniki soglasno (14) sprejeli
SKLEP 7/20: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje k projektu »Obnova in
izgradnja vaške hiše – muzeja v Ratečah št. 43 – II. faza« pozitivno mnenje.
Obnova bo v sklopu programa CRPOV pripomogla k ohranjanju kulturne
dediščine in k izboljšanju turistične ponudbe kraja.
Nato so prav tako soglasno (14) sprejeli
SKLEP 7/21: Občinski svet Občine Kranjska Gora potrjuje, da je v proračunu
Občine Kranjska Gora za leto 2003 za projekt »Obnova in izgradnja vaške hiše –
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muzeja v Ratečah št. 43 – II. faza« zagotovljenih 10.000.000,00 SIT. V razvojnem
programu za leto 2004 pa je planiranjih 15.000.000,00 SIT.
Ad 10. Župan je o nekaterih svojih obiskih, srečanjih in razgovorih med 6. in 7. sejo
povedal:
- sodeloval na seminarju DOXIS v hotelu Larix,
- na Jesenicah posvet s predsednikom Državnega sveta,
- sodeloval na delu Komisije za Zelence,
- na Bledu razgovor z dir. TNP tudi po vprašanju Ingotove brunarice na Jasenjah,
- razgovor z g. Majdičem, vodja sektorja DRSC-a za vzdrževanje,
- v Borovljah na srečanju županov dveh držav,
- v Radovljici pri županu razgovor o gorenjski avtocesti,
- sodeloval na predstavitvi RAGOR-ja ob tretji obletnici delovanja,
- razgovor s firmo Intakt iz Zagorja, ki izdeluje eno izmed vatriant prenove hotela
Špik,
- poroka v Liznjekovi hiši,
- na Jesenicah posvet županov o Gornjesavskem muzeju,
- svet glasila Zgornjesav'c,
- otvoritev delovanja nove firme MYCYCLE v prostorih KOOP-a,
- v Novem mestu seja OK Planica,
- v Planici regijsko tekmovanje enot Prve pomoči Civilne zaščite,
- proslava ob 50 letnici Društva upokojencev Dovje Mojstrana,
- podelitev nagrad prvošolčkom za vzorno nošenje rumenih rutic,
- zbor krajanov v Kranjski Gori (svetniki naj se udeležujejo teh zborov vsaj za svoje
področje),
- zbor krajanov v Zgornji Radovni,
- promocijska vožnja z avtovlakom Bohinj – Most na Soči, razgovori o
sofinanciranju,
- v tem času so bili tudi 4 sestanki s hotelirji glede razpisa za pridobivanje sredstev
strukturnih skladov.
Ad 11. Informacije, vprašanja in pobude
V gradivu so svetniki v informacijo prejeli v UVG objavljen Sklep o ukinitvi javnega
dobra na parc. št. 885/38 k.o. Kranjska Gora, ter nove telefonske številke občinske
uprave.
Župan je podal ustni odgovor na vprašanje svetnika Zupančiča na 6. seji o deponiji
gradbenega materiala v Mojstrani in tudi o problemu gradnje gorenjske avtoceste.
Svetnik Makše je sprožil vprašanje prehoda pobiranja odpadkov iz 1 m3 kontejnerjev
na individualne kontejnerje v KS Rateče, kjer prihaja do neinformiranosti in
nezadovoljstva krajanov. Svetnik Kosmač je kot tehnični vodja JP Komunala podal
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odgovor na to temo. V sedanjem prehodnem obdobju se pač pojavljajo težave, ki pa so
normalne in se sproti rešujejo.
Svetnik Benedik je opozoril, da kljub zagotovilom SHW-ja o odpravi nepravilnosti,
kanalizacija še vedno izteka v Pišnico pred Porentovim domom.
Jaša Jelinčič je svetnikom posredoval zadnjo informacijo Centra za obveščanje o
širjenju in ukrepih pri hruševem ožigu. V primeru okužb bo na pobude občanov
ukrepala tudi JP Komunala.
Svetnik Eržen je prenesel pobudo uprave TNP-ja, ki je bila obravnavana tudi na
Komisiji za planinstvo, TNP in naravni rezervat Zelence, da se dosedanji član Sveta
TNP, Stanko Kofler, ki se več ne udeležuje sej Sveta TNP, zamenja. Komisija za
MVVI naj do naslednje seje pripravi predlog za Občinski svet.
Svetnik Dolhar je predlagal, da se na naslednji seji obravnava tudi točka Planica.
Jaša Jelinčič se je javno zahvalil Športnemu društvu Planica za pomoč njihovih
delavcev v Planici pri izvedbi regijskega tekmovanja enot Prve pomoči Gorenjske.
Svetnik Kordič je predlagal, da se na jesenski seji OS obravnava tudi točka Komunala
– kanalizacija, saj Odbor za komunalo in javno infrastrukturo zbira reklamacije in
pritožbe na izvedbo kanalizacije. Prav tako je obvestil svetnike o provokativni oddaji
na Radiu Triglav o sejninah svetnikov.
Svetnik Makše je predlagal, da bi se seja, kjer se bo obravnavala tudi problematika
Planice, odvijala v Planici.
Na koncu je svetnik Kosmač vse povabil na otvoritev sezone prihodnji vikend in na
gasilsko veselico.
Naslednja redna seja bo predvidoma 15. septembra, pred tem pa bo 7. avgusta
slavnostna seja.

Seja je bila zaključena ob 21.40 uri.

Zapisal:
Jaša Jelinčič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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Zapisnik 7. seje

