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.: 032/1-9/03
Datum: 16.9.2003

Z A P I S N I K
8. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 15.09.2003 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.
PRISOTN-I(E): župan – Jure Žerjav, podžupan – Bogomir Košir, svetni-ki(ce) –
Robert Robič (odšel ob 20.45), Jože Zupančič (prišel ob 18.05), Emil Tavčar (prišel ob
17.30), Slavko Miklič (prišel ob 17.10), Franc Makše, Branko Dolhar (odšel ob 19.00),
Bojan Kordič, Mirko Eržen, Klavdija Gomboc, Črtomir Kosmač, Žiga Židan, Janez
Mlinar, Gregor Benedik in Branislava Vovk.
ODSOTNOST OPRAVIČIL: Jože Krivc.
OSTALI PRISOTNI VABLJENI: Občina – Jože Brudar, Rajko Puš, Mojca Prešeren,
Egidija Košir Mrovlje, Boštjan Pristavec, Vlasta Skumavc Rabič in Jaša Jelinčič, ožja
delovna skupina Razvoj turistične destinacije Kranjska Gora - Marjana Novak, Boštjan
Konda, Mirjam Žerjav, Ljudmila Potočnik in Sandra Rakovec, OZG – dr. Janko
Kersnik, Dom dr. F. Berglja – Metka Gostič, CSD – Božo Pogačar, JPK – Henrika
Zupan.
PRISOTNI NOVINARJI: Teo Lipicer, Sladžan Umjenovič, Blaž Račič, Mirko
Rabič, Darinka Sedej ter snemalec ATM TV.
Seja se je snemala (tč.1,2,3,4,5,6,7,8,13,9,10,11,12,14).
Pred sejo so svetniki prejeli: Predlog za razširitev dnevnega reda s točko Nabava vozila
JP Komunala, zapisnik 2. seje Odbora za šport in športne objekte, zapisnik 3. seje
Odbora za komunalo in javno infrastrukturo, zapisnik 2. seje Nadzornega odbora ter
sklepe Svetov KS Rute, Dovje Mojstrana in Kranjska Gora.
Svetniki so obravnavali
I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 7. seje
2. Obravnava in sprejem zapisnika 2. korespondenčne seje
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Ad 1. Svetniki so zapisnik 7. seje prejeli v roku po pošti in s sklicem. Župan je glede
na sklep 7/19 podal informacijo, da je bila za Petra Robiča, Srednji Vrh 19,
pripravljena zakupna pogodba za najem 1330 m2 parc. št. 156/7 po ceni najema
100.000 SIT letno. Na zadnji seji še ni bila znana cena najema. Glede na to so svetniki
soglasno (12) sprejeli
SKLEP 8/1: Potrdi se letna najemnina v višini 100.000 SIT za zakup 1330 m2
zemljišča parc. št. 156/7 po zakupni pogodbi s Petrom Robičem, Srednji Vrh 19.
Pripomb na zapisnik 7. seje ni bilo, zato so svetniki z 12 glasovi za in brez glasu proti
sprejeli
SKLEP 8/2: Potrdi se zapisnik 7. seje Občinskega sveta.
Svetnik Kordič je postavil proceduralno vprašanje, ali lahko glede na 43. člen Zakona
o lokalni samoupravi, ki naj bi določal, da funkcija podžupana ni združljiva s funkcijo
občinskega svetnika, podžupan Bogomir Košir veljavno glasuje? Župan je odgovoril,
da je bil 43. člen ZLS v spremembah tega zakona, ki so bile objavljene v UL št. 743725/1998 črtan. Svetnik Kordič bo to preveril.
Zapisnik 2. korespondenčne seje so svetniki prejeli s sklicem. Obrazložitev seje je
podal župan.
Brez razprave so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 8/3: Potrdi se zapisnik 2. korespondenčne seje.
Župan je predlagal, da se na dnevni red uvrsti dodatno točko in sicer Nabava vozila JP
Komunala. Na podlagi dodatne obrazložitve razloga za to točko so svetniki soglasno
(13) sprejeli
SKLEP 8/4: Na dnevni red se uvrsti dodatna točka Nabava vozila JP Komunala.
Svetnik Kordič je v imenu svetniške skupine Združene liste predal županu pisno
pobudo (gradivo v prilogi zapisnika v arhivu), ki naj se obravnavala pod točko
vprašanja in pobude.
Prisotni občan Vladimir Miketič je zaprosil za besedo, zato so svetniki v skladu s
poslovnikom o tem glasovali. Soglasno (13) so svetniki sprejeli
SKLEP 8/5: Občanu Vladimirju Miketiču se da beseda.
Občan je opozoril, da na oglasni deski KS Rateče Planica ni bilo izobešenega Sklica 8.
seje OS in je zato kršeno načelo javnosti. Zanimalo ga je, ali je ta seja tajna. Župan je
citiral 27. člen Poslovnika OS, ki določa da so seje javne z možnostjo navzočnosti
predstavnikov sredstev javnega obveščanja in občanov.
Svetniki so nato soglasno (13) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Osrednja tema – šport, zdravstvo in socialno skrbstvo
Predstavitev projekta spodbujanja razvoja turistične destinacije Kranjska Gora
Odlok o zaključnem računu 2002 – skrajšan postopek
Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2003
Odlok o nalogah komisije za odpravo arhitekturnih ovir v Občini – I. obravnava
Odlok o predkupni pravici Občine – I. obravnava
Predlog cen komunalnih storitev
Predlog cen za pokopališke in pogrebne storitve
Zemljiškoknjižne zadeve – prodaja in nakup nepremičnin
Prenos sistema javne razsvetljave v delu stanovanjskega naselja Log
Pregled in potrditev Poslovnika Komisije za MVVI
Poročilo župna o delu med 7. in 8. sejo
Nabava vozila JP Komunala
Informacije, vprašanja in pobude

Ad 1. Gradivo za osrednjo temo – šport, zdravstvo in socialno skrbstvo so svetniki
prejeli s sklicem. Dodatno so pred sejo prejeli še zapisnik 2. seje Odbora za šport in
športne objekte.
V prvem delu točke, ki je obsegal temo šport, je najprej dodatno obrazložitev podal
župan, dopolnila ga je Vlasta Rabič Skumavc. V razpravi so sodelovali svetniki: Eržen
(pogreša strategijo razvoja športa in športnih objektov), Benedik (staro strategijo bo
potrebno popraviti oz. izdelati na novo) in Košir ( strategija bo nova).
Nato so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 8/6: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s stanjem na
področju športa v Občini Kranjska Gora.
Tematiko zdravstvo je dodatno obrazložil dr. Janko Kersnik. Dopolnil ga je tudi župan
z informacijo o predvidenih investicijah v zdravstvu. V razpravi so nato sodelovali
svetniki: Gombočeva (preselitev lekarne), Eržen (problem povečanja prebivalstva na
račun turistov, zdravstvo naj bi samo ugotavljalo stanje na področju zdravstvenega
varstva), Dolhar (čakalne dobe, posebej v zobozdravstvu), Miklič (normativi za
koncesije v zobozdravstvu), Kosmač (visoke participacije, delitev dela za zdravstveno
zavarovanje in zasebno), Robič (premalo registriranih pacientov), Židan (kaj bo
prinesla nova zdravstvena reforma) in Tavčar (potrebna analiza stanja).
Odgovore je poleg dr. Kersnika podala tudi Vlasta Skumavc Rabič. Pri tem je
opozorila, da je pritožbe potrebno posredovati pisno, saj se le tako lahko ustrezno
ukrepa.
Po razpravi so svetniki soglasno (14) sprejeli
SKLEP 8/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s stanjem na
področju zdravstva v Občini Kranjska Gora.
Temo socialno skrbstvo sta dodatno obrazložila Metka Gostič, direktorica Doma dr. F.
Berglja na Jesenicah, ki je razdelila tudi nekaj pisnega gradiva o njihovem delu in
Božo Pogačar, direktor Centra za socialno delo Jesenice.
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Svetniki so brez razprave soglasno (15) sprejeli
SKLEP 8/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s stanjem na
področju socialnega skrbstva v Občini Kranjska Gora.
Ad 2. Gradivo za obravnavo projekta spodbujanja razvoja turistične destinacije
Kranjska Gora so svetniki prejeli s sklicem. Uvodne misli je predstavil župan. Dodatno
obrazložitev je s pomočjo LCD projektorja najprej podala članica projektne skupine na
to temo Marjana Novak. Najprej je predstavila možnosti sofinanciranja projektov s
strani Evropske unije in države. Nato je v kratkih besedah predstavila predvidene
projekte. Razdelila je tudi popravljeno tabelo predstavitve projektov, ki so jo svetniki
prejeli že v gradivu. Dopolnil jo je Matjaž Konda, ki je poleg posamičnih projektov
predstavil tudi dosedanje delo projektne skupine. Prav tako je predstavil tudi delo
predvidene novoustanovljene družbe z omejeno odgovornostjo Infrasport.
V razpravi so nato sodelovali svetniki: Makše (podvajanje dejavnosti LTO –
Infrasport?), Zupančič (za koliko projektov je pripravljena projektna dokumentacija?
Občina mora zagotoviti pogoje za razvoj gospodarstva), Mlinar (zelo velik finančni
zalogaj, zakaj Kompas ni med potencialnimi investitorji?, ali potrebujemo 3
telovadnice v Občini?), Eržen (verjetno se bo realiziral le projekt športna dvorana,
načelni vstop Občine v družbo Infrasport ni vprašljiv), Kordič (projekti v Gozd
Martuljku? Odgovor Novakove, da je Gorenjka oddala Petrolu neobvezujočo ponudbo
za nakup hotela Špik), Robič (koncesijske dajatve naj se vračajo v razvoj turizma,
projekti so tudi za domače prebivalstvo), Miklič (sposobnost družbe Infrasport
pridobivanja premostitvenih kreditov?), Židan (kaj je z analizami trženja in ostalimi
študijami, usklajenost z razvojnimi programi, programi megalomanski), Košir
(sodelovanje občine v družbi je velik pozitiven faktor pri sodelovanju v razpisih EU) in
Kosmač (bojazen, da bo Občina kasneje nosila največji delež stroškov pri vzdrževanju
objektov).
Odgovore sta posredovala Marjana Novak in Matjaž Konda.
Glede postavljenega vprašanja Tini Habjanič, direktorici Hoteli Kompas Kranjska
Gora d.d., zakaj Kompas pri projektih ni potencialni investitor, je župan predlagal, da
se ji omogoči predstavitev stališč Kompasa. Zato so svetniki soglasno (15) sprejeli
SKLEP 8/9: Direktorici Kompasa Tini Habjanič se omogoči predstavitev stališča
Kompasa.
Tina Habjanič je obrazložila, da je Kompas v lastni investicijski dejavnosti in imajo še
velike lastne potrebe. Ko bodo imeli več informacij o projektih, se bodo o sodelovanju
pri njih še odločali, že sedaj pa so pripravljeni sodelovati pri trženju.
Po razpravi so svetniki soglasno (14) sprejeli
SKLEP 8/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora podpira strateški projekt
»Razvoj turistične destinacije Kranjska Gora«.
S 13 glasovi za in brez glasu proti so sprejeli
SKLEP 8/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša, da Občina Kranjska
Gora pristopa k ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, kot najbolj
primerne organizacijske oblike za realizacijo strateškega projekta »Razvoj
turistične destinacije Kranjska Gora«.
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Prav tako s 13 glasovi za in brez glasu proti so svetniki sprejeli
SKLEP 8/12: Za podpis družbeniške pogodbe Občinski svet pooblašča župana
Jureta Žerjava.

S 13 glasovi za in enim glasom proti so svetniki sprejeli
SKLEP 8/13: Za podpis pogodbe mora biti predhodno pridobljeno soglasje
občinskega sveta.
Ad 3. Gradivo za obravnavo Odloka o zaključnem računu 2002 po skrajšanem
postopku so svetniki prejeli v gradivu za 7. sejo OS. Takrat je bila točka umaknjena z
dnevnega reda, ker gradiva predhodno ni obravnaval Nadzorno odbor Občine. V času
med obema sejama je Nadzorni odbor opravil pregled zaključnega računa za leto 2002.
Dodatno obrazložitev je najprej podal župan, dopolnila pa ga je Mojca Prešeren, ki je
med drugim tudi opozorila na napako v gradivu in sicer pri obrazložitvi postavke
08.17, kjer so tri ničle preveč. V razpravi so sodelovali svetniki: Mlinar (kolikšne
prerazporeditve omogočajo zakonski akti, po 16. členu Odloka), Eržen (financiranje
Zavoda Planica, postopek za ukinitev zavoda sproži lahko le ustanovitelj, to pa je
Ministrstvo za šolstvo in šport) in Zupančič (razčistiti odnose Zavod Planica in ŠD
Planica).
Po razpravi so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 8/14: Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kranjska Gora za leto 2002.
Prav tako soglasno (13) so svetniki sprejeli tudi
SKLEP 8/15: V skladu s priporočilom Nadzornega odbora naj strokovne službe
pripravijo predlog postopka za ukinitev Javnega zavoda Planica.
Ad 4. Gradivo za obravnavo poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2003 so
svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podala Mojca Prešeren. V razpravi
je sodeloval predsednik Odbora za finance, svetnik Eržen, ki je predstavil delo Odbora.
Po razpravi so svetniki soglasno sprejeli
SKLEP 8/16: Sprejme se poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje od 1.1. do
30.6. 2003.
Ad 5. Predlog Odloka o nalogah komisije za odpravo arhitektonskih ovir v Občini so
za I. obravnavo svetniki prejeli s sklicem. V razpravi sta sodelovala svetnik Zupančič,
ki je kot predsednik Komisije za odpravo arhitektonskih ovir tudi pripravil predlog
Odloka in Gomboceva.
Svetniki so soglasno (13) sprejeli
SKLEP 8/17: Občinski svet sprejme Odlok o nalogah komisije za odpravo
arhitektonskih ovir v Občini Kranjska Gora v I. obravnavi in ga posreduje v 30
dnevno obravnavo.
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Ad 6. Gradivo za I. obravnavo Odloka o predkupni pravici Občine Kranjska Gora so
svetniki prejeli s sklicem. Kratko obrazložitev je podal župan.V razpravi so sodelovali
svetniki: Zupančič (ali so zajeti vodni viri), Kordič (odkupi zemljišč od zasebnika za
potrebe javne infrastrukture), Eržen (zavarovanje naravne in kulturne dediščine) in
Tavčar (vse je potrebno predhodno opredeliti).
Svetniki so po razpravi soglasno (13) sprejeli
SKLEP 8/18: Sprejme se Odlok o predkupni pravici Občine Kranjska Gora v I.
obravnavi in se ga posreduje v 15 dnevno obravnavo.
Ad 7. Gradivo za obravnavo predloga za povišanje cen komunalnih storitev so svetniki
prejeli s sklicem. Pred sejo pa so prejeli tudi sklepe svetov KS. Uvod je predstavil
župan, obrazložitev sta podala Rajko Puš in Henrika Zupan. V razpravi so sodelovali
svetniki: Kordič (Odbor za komunalo soglaša s predlaganimi cenami, vendar naj se
povišanje izvede sukcesivno), Eržen (občani povezujejo te cene z neurejenimi
razmerami na področju kanalizacije), Tavčar (zagotoviti sredstva za revizijo projekta
kanalizacije po tehnični in finančni strani), Kosmač (predlog podražitev je za
povprečno družino majhna, poročilo o kanalizaciji zahtevati od nadzora), Košir
(reševati problem majhne porabe in tudi majhnega plačila vode za vikende, uvedba
fiksnih stroškov), Zupančič (potreben finančni poračun kanalizacije in čimprej
uskladiti kataster kanalizacije, Občini posredovati tudi kataster dimniških naprav) in
Gomboceva (ali je povišanje cen za obnovo ali redno vzdrževanje, za vzdrževanje).
Po razpravi so svetniki z 9 glasovi za in enim glasom proti sprejeli
SKLEP 8/19: Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša s povišanjem cen za
čiščenje odpadnih voda za 4,73%.
Nato je župan predlagal
SKLEP: Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša s povišanjem cen za odvajanje
odpadnih voda za 4,73%.
Za Sklep so glasovali 3 svetniki, 8 svetnikov je glasovalo proti. Sklep ni bil sprejet.
Svetniki so soglasno (13) sprejeli
SKLEP 8/20: Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša s povišanjem cen
vodarine za 4,73 %.
Z 12 glasovi za in brez glasu proti so sprejeli svetniki
SKLEP 8/21: Opravi se revizija izgradnje kanalizacijskega sistema po finančni in
tehnični plati. Sredstva se zagotovijo v občinskem proračunu za leto 2004.
Ad 8. Predlog cen za pokopališke in pogrebne storitve so svetniki prejeli s sklicem.
Dodatno obrazložitev je podala Henrika Zupan. V razpravi so sodelovali svetniki:
Zupančič (cene naj bi bile zaokrožene, to je zatečeno stanje), Kordič (Odbor za
komunalo potrjuje cene storitev, predlaga pa, da se cena najema mrliške vežice
oblikuje na pokop in ne na dan), Mlinar (pod vzdrževanjem pokopališč se upošteva
tudi manjše investicijsko vzdrževanje) in Eržen (potrebne so drobne izboljšave kot je
ozvočenje).
Cene so brez DDV, ki je sedaj 20%. To je potrebno označiti na ceniku.

7
Po razpravi so svetniki z 11 glasovi za in enim glasom proti sprejeli
SKLEP 8/22: Občinski svet Občine Kranjska Gora potrjuje cenik oddajanja
grobov v najem, ceno za uporabo mrliških vežic ter cene ostalih pogrebno
pokopaliških storitev za pokopališča na območju Občine Kranjska Gora, v
predloženem besedilu. V cenah ni vključen DDV.

Ad 9. Gradivo za obravnavo zemljiškoknjižnih zadev so svetniki prejeli s sklicem.
Prodaja poslovnih prostorov Titova 86, Jesenice.
Dodatno obrazložitev je podala Egidija Košir Mrovlje. V razpravi sta sodelovala
svetnika Eržen (ali je prodaja nujna?) in Kosmač (stroški so nastajali z vzdrževanjem).
Po razpravi so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 8/23: Občina Kranjska Gora proda poslovne prostore v stavbi Titova 86
na Jesenicah, ki jih je pridobila na podlagi delitvene bilance premoženja med
obema novo nastalima občinama Jesenice in Kranjska Gora, z neposredno
pogodbo po najnižji ceni 31.500.000,00 SIT.
Prodaja zemljišča parc. št. 885/28 in 830/15 k.o. Kranjska Gora.
Dodatno obrazložitev je podala Egidija Košir Mrovlje. Prodajo je Občinski svet že
obravnaval na 3. redni seji in sprejel sklep o izvzemu iz javnega dobra. Glede
odprodaje se ni odločal, ker je zadolžil strokovne službe, da preverijo, ali je zemljišče
obremenjeno s komunalnimi vodi. Ugotovljeno je bilo, da bi se v primeru vzdrževalnih
del na vodih na sosednji parceli moralo poseči tudi na parc. št. 830/15. Zato je potrebno
izgovoriti služnostno pravico.
Brez razprave so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 8/24: Občina Kranjska Gora proda Andreju Kastelicu zemljišče s parc.
št. 885/28, travnik 136 m2 in parc. št. 830/15, pot 26 m2, k.o. Kranjska Gora za
ocenjeno vrednost 1.475.820,00 SIT. Za parcelo 830/15 si Občina izgovori
služnostno pravico dostopa zaradi rednega in izrednega vzdrževanja komunalne
infrastrukture. Stroške, ki so nastali s cenitvijo, stroške davka in overitve pogodbe
nosi kupec.
Prodaja zemljišča k.o. Kranjska Gora podjetju Bankina, d.o.o. iz Ljubljane.
Dodatno obrazložitev sta podala Boštjan Pristavec in Egidija Košir Mrovlje. V razpravi
so sodelovali svetniki: Kosmač (javna pot), Mlinar (uskladitev s sosedi), Makše (po tej
logiki lahko gradiš na občinskemu zemljišču), Košir (objekt pokvaril ta del Kranjske
Gore), Benedik (kako je bilo izdano gradbeno dovoljenje? Objekt ne posega na
občinsko zemljišče), Eržen (cena zemljišča), Miklič (za kupca je ta del zemljišča
pomemben), Tavčar (cena je lahko tudi zelo visoka) in Zupančič (strošek nakupa
zemljišča se bo prenesel na kupce stanovanj).
Svetniki so z 12 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 8/25: Občina Kranjska Gora proda podjetju Bankina, d.o.o. iz Ljubljane,
del zemljišča parc. št. 830/1 v izmeri 6 m2, del zemljišča parc. št. 830/12, v izmeri
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39 m2 in del zemljišča parc. št. 885/9 v izmeri 7 m2, vse k.o. Kranjska Gora, po
ceni 200 EUR/m2 v tolarski protivrednosti na dan sklenitve pogodbe. Stroške
overitve kupoprodajne pogodbe nosi kupec.
Nakup zemljišča parc. št. 55/5 k.o. Gozd.
Dodatno obrazložitev je podala Egidija Košir Mrovlje.

Brez razprave so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 8/26: Občina Kranjska Gora kupi zemljišče parc. št. 55/5, pot v izmeri 32
m2, k.o. Gozd, od lastnice Tatjane Sušnik, v deležu ¾ in Marije Bergles, v deležu
¼, po cenitvi sodnega izvedenca in cenilca Danila Klinarja, dipl.inž. Stroške
cenitve, sestave pogodbe in davka na promet nepremičnin nosi Občina Kranjska
Gora.
Nakup zemljišča parc. št. 177/29 k.o. Gozd.
Dodatno obrazložitev je poleg župana podala tudi Egidija Košir Mrovlje. V razpravi so
sodelovali svetniki: Tavčar (kje je cenitveno poročilo? predstavljeno na seji, 1.844,00
SIT/m2), Kosmač (ali je plačano polaganja asfalta?), Kordič (objekt Mirana Pavlovčiča
je črna gradnja in zgrajen na vodnem viru oz. protipožarnem hidrantu, cesta naj se
odkupi), Mlinar (takih poti, potrebnih odkupa, je v Občini več) in Zupančič (pregledati
staro stanje).
Svetniki so nato soglasno (13) sprejeli
SKLEP 8/27: Občina Kranjska Gora kupi zemljišče parc. št. 177/29, pot v izmeri
167 m2, k.o. Gozd, od lastnice Helene Robič, po ceni 1.844,00 SIT/m2. Stroške
cenitve, sestave pogodbe in davka na promet nepremičnin nosi Občina Kranjska
Gora.
Ad 10. Gradivo za obravnavo brezplačnega prevzema sistema javne razsvetljave v delu
stanovanjskega naselja Log so svetniki prejeli s sklicem. Po kratki obrazložitvi župana
so v razpravi sodelovali svetniki: Zupančič (pridobili bomo samo stroške, pred
prevzemom napeljavo pregledati), Eržen (problem majhen porabe vikendašev), Košir
(pregledati, koliko so plačali prispevka za kanalizacijo – prispevek obračunan, vendar
so dokazali večja vlaganja v komunalno infrastrukturo) in Gombočeva (kar nekaj
stalno prijavljenih prebivalcev je v tem naselju).
Po razpravi so svetniki z 11 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 8/28: Občina Kranjska Gora sklene s podjetjem Factor Leasing, d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska 54, pogodbo o brezplačnem prenosu sistema javne
razsvetljave v Stanovanjskem naselju Log, od hišne številke Savsko naselje 39 do
številke Savsko naselje 57. S podpisom pogodbe prevzame Občina v last in
upravljanje ta del javne razsvetljave.
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Ad 11. Gradivo za obravnavo Poslovnika o delu komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podal član
Komisije za MVVI Mlinar.
Brez razprave so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 8/29: Potrdi se Poslovnik o delu komisije za MVVI.
Ad 12. Glede na pozno uro je župan predlagal, da bo poročilo o svojem delu med 7. in
8. sejo podal pisno in ga bodo svetniki prejeli skupaj z zapisnikom.
Ad 13. Vlogo za izdajo soglasja za nabavo novega službenega vozila za JP Komunala
Kranjska Gora so svetniki prejeli pred sejo. Kratko razlago je podala Henrika Zupan.
Dopolnil jo je svetnik Kosmač. V nesreči poškodovan avto je po izjavi predstavnika
zavarovalnice »ekonomska totalka«, zato je nabava novega avtomobila upravičena. V
razpravi so sodelovali svetniki: Zupančič, Tavčar in Miklič.
Po razpravi so svetniki soglasno (13) sprejeli
SKLEP 8/30: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje k nabavi
službenega vozila, izbranim v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
Ad 14. Informacije, vprašanja in pobude
V gradivu 8. seje so svetniki prejeli odgovore na pisne pobude in informacije:
- črno odlagališče Pavlovčič,
- odgovor svetniku Kordiču dne 3.7.2003,
- prometna signalizacija na kolesarski povezavi Rateče- Gozd Martuljek od 4.7.2003,
- problem parkiranja v TNP – Martuljški slapovi – poročilo
- odločba št. 344/1-48/01-AM,
- vzdrževanje državne kolesarske povezave,
- gradnja gozdne ceste na območju Jasenj,
- zapisnik sestanka o poseku lesa v Martuljku,
- poročilo o investiciji – ureditev muzeja v Ratečah in
- uredba o koncesiji za odvzem naplavin v strugi reke Save Dolinke na območju
Občine Kranjska Gora.
Župan je z nekaj besedami omenil avgustovske dogodke – vremensko ujmo, ki je
zajela v dneh 29. in 31. avgusta našo Občino. Pisno poročilo bo kot samostojna točka
obravnavano na naslednji seji. Zahvalil pa se je vsem, ki so v prvih trenutkih priskočili
na pomoč in s tem preprečili nastanek še večje škode. Še posebej se je zahvalil
gasilcem, JP Komunala Kranjska Gora, Civilni zaščiti, podjetnikom s strojno
mehanizacijo in ostalim občanom naše Občine, ki so se tako hitro in uspešno
samoorganizirali.
Svetnik Kordič je v imenu svetniške skupine združene liste socialnih demokratov že
med obravnavo dnevnega reda županu predal Pobudo, da se zoper tajnika Občine in
občinskega inšpektorja uvede postopek za ugotovitev, disciplinske odgovornosti.
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Župan bo pobudo proučil in se odločil do naslednje seje. Na vprašanje svetnika
Mlinarja, za kakšno zadevo gre, je svetnik Kordič na kratko predstavil pobudo.
Obravnava na naslednji seji.
Svetnik Zupančič je vprašal, kaj je z odpravo posledic zadnjega neurja. Zadeve tečejo,
poročilo bo kot posebna točka dnevnega reda podano na naslednji seji. Posek v Veliki
jami je zelo nestrokoven, potrebno obvestiti Zavod za gozdove.

Svetnika Kordiča zanima ali bo res SCT izvajal sanacijska dela na vodotokih in bo v
zameno odvažal pesek iz Martuljka. SCT je ponudil ob neurju pomoč, vendar
strokovno ni usposobljen za taka dela. Projekt za potrebna dela na Jermanu v Gozd
Martuljku bo zato pripravil PUH.
Svetnik Makše je opozoril, da v Ratečah na mestu, kjer je neurje odneslo most, ni
potrebne prometne signalizacije. Je le opozorilni trak, kar pa je premalo.

Seja je bila zaključena ob 23.05 uri.

Zapisal:
Jaša Jelinčič
Zapisnik 8. seje

Župan:
Jure Žerjav, prof.

