Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora
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O B Č I N A
KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET
Št.: 032/1-10/03
Datum: 15.10.2003
Z A P I S N I K

9. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 13.10.2003 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.

PRISOTN-I(E): župan – Jure Žerjav, podžupan – Bogomir Košir, svetni-ki(ce) –
Robert Robič, Jože Zupančič, Jože Krivc, Emil Tavčar, Slavko Miklič, Franc Makše,
Bojan Kordič, Mirko Eržen (prišel ob 17.10), Klavdija Gomboc, Črtomir Kosmač, Žiga
Židan, Janez Mlinar (prišel ob 17.05), Gregor Benedik in Branislava Vovk.
ODSOTNOST OPRAVIČIL: Branko Dolhar.
OSTALI PRISOTNI VABLJENI: OŠ Kr. Gora – Marko Dulmin, OŠ Mojstrana –
Aleš Brezavšček, odvetniška pisarna Pavlin – Damijan Pavlin, Občina – Jože Brudar,
Rajko Puš, Egidija Košir Mrovlje, Boštjan Pristavec, Vlasta Skumavc Rabič, Alojz
Jakelj in Jaša Jelinčič.
PRISOTNI NOVINARJI: Mirko Rabič, Blaž Račič, Darinka Sedej in Sladžan
Umjenovič.
Seja se je snemala (tč.1,4,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12).
Naknadno so svetniki po pošti prejeli: Predlog družbeniške pogodbe za ustanovitev
»Infrasport d.o.o.« s prilogami (k tč.4), Poročilo o neurju s prilogami (k tč.6), Zapisnik
1.seje Komisije za lokalno samoupravo in statutarne zadeve (k tč. 7), Dopis svetnika
Zupančiča na temo podžupanovo obtoževanje (k tč. Pobude) in Ureditev odnosov z
SCT (predlog za dodatno točko). Pred sejo pa so svetniki prejeli še: Zapisnik 2.seje
Odbora za vzgojo, izobraževanje in kulturo (k tč.1), Zabeležko – usklajevanje tretjega
predloga družbeniške pogodbe (k tč.4), Odziv na 5. tč. dnevnega reda svetnika
Zupančiča, Čistopis popravljenega statuta KS Rute (k tč.7), Soglasje za vstop PD
Dovje-Mojstrana v Infrasport d.o.o. (predlog za dodatno točko dnevnega reda) ter
pobude in vprašanja svetnika Zupančiča. Med sejo pa je svetnik Eržen razdelil še svoj
dopis Razrešitev s funkcije člana Sveta zavoda LTO Kranjska Gora.
Svetniki so najprej obravnavali
I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
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1. Obravnava in sprejem zapisnika 8. seje
2. Obravnava in sprejem zapisnika 1. izredne seje
Ad 1. Svetniki so zapisnik 8. seje prejeli v roku po pošti in s sklicem.
Brez razprave so soglasno (13) sprejeli
SKLEP 9/1: Potrdi se zapisnik 8. seje Občinskega sveta.
Zapisnik 1. izredne seje so svetniki prejeli s sklicem.
Prav tako brez razprave so svetniki z 12 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 9/2: Potrdi se zapisnik 1. izredne seje.
Župan je nato predlagal, da se na dnevni red dodatno uvrstita dve točki in sicer:
Ureditev odnosov z SCT-jem in Predlog PD Dovje-Mojstrana za vstop v družbo
»Infrasport d.o.o.«.
Svetniki so brez razprave soglasno (14) sprejeli naslednji razširjeni
DNEVNI RED:
1. Osrednja tema – šolstvo in kultura
2. Odlok o predkupni pravici Občine – II. obravnava
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča – skrajšan postopek
4. Obravnava družbeniške pogodbe za ustanovitev »Infrasport d.o.o.«
5. Začetek postopka za ustanovitev pokrajine Zgornje Gorenjske
6. Poročilo o neurju
7. Potrditev Statuta KS Rute
8. Obravnava polletnega poročila o delu LTO
9. Ureditev odnosov z SCT-jem
10. Predlog PD Dovje-Mojstrana za vstop v družbo »Infrasport d.o.o.«
11. Poročilo župna o delu med 8. in 9. sejo
12. Informacije, vprašanja in pobude
Ad 1. Gradivo za osrednjo temo - šolstvo in kultura so svetniki prejeli s sklicem. Pred
sejo so prejeli še Zapisnik 2. seje Odbora za vzgojo, izobraževanje in kulturo. Po
županovem uvodu sta predstavitev svojih šol podala ravnatelja. OŠ Mojstrana – Emil
Brezavšček: precej upokojitev, novi kader še nima diplom, delo za določen čas,
začetek 9 letke, upad števila otrok, učni uspeh nad povprečjem, ogromno dodatnih
dejavnosti. Od investicijskih dejavnosti bo potrebna adaptacija garderob, v nekaterih
stenah je še azbest (upravni prostori in del telovadnice), dolgoročno Mojstrana
potrebuje športni objekt. V nadaljevanju je ravnatelj OŠ Kranjska Gora Marko Dulmin
predstavil svojo šolo: uspeh je bil nadpovprečen, v dodatnih dejavnostih pa se
udejstvujejo vedno isti učenci, prehod na 9 letko, na novo turistični krožek, ekipa
mažuretk. Menjajo se okna, potrebna bo obnova fasade, parketa v telovadnici, sanira se
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peč za centralno. Vlasta Skumavc Rabič je predstavila tudi delo OŠ Poldeta Stražišarja,
Glasbene šole in Ljudske univerze. V razpravi so nato sodelovali svetniki: Zupančič
(športni oddelek šole v Kranjski Gori, splošni vtis o 9 letki, prevozi učencev), Židan
(športni oddelek internatskega tipa v Kranjski Gori in delo Glasbene šole tudi na
lokaciji v Kranjski Gori), Miklič (varnost učencev na poti v šolo in iz šole, delo Sveta
za preventivo in vzgojo), Mlinar (kolikšen delež otrok je vključen v predšolsko vzgojo,
otroci naše Občine v vrtcih drugje, možnost oziroma potrebe podaljšanja obratovalnega
časa vrtca), Kordič (varnost otrok na poti v šolo, Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu ne dela dobro), Robič (varnost otrok na cesti oz. ob cesti ni
zagotovljena, medsebojni odnosi med šolskim kadrom, Odbor za vzgojo, izobraževanje
in kulturo naj obravnava šolske poti), Gomboc (potreben prehod za pešce - otroke v
Logu) in Benedik (sodelovanje obeh šol z društvi).
Po razpravi o šolstvu so svetniki soglasno (14) sprejeli
SKLEP 9/3: Občinski svet se je seznanil s problematiko na področju vzgoje in
izobraževanja v Občini Kranjska Gora.
V nadaljevanju te točke, tema kultura, sta poleg župana sodelovala še svetnika: Mlinar
(za ljubiteljsko kulturo se v proračunu v primerjavi s športom namenja relativno malo
sredstev, ob 90 letnici kulturnega ustvarjanja na Dovjem naj Občina financira bilten v
višini 300.000 SIT, dober odziv občinstva na razpisani abonma KPD Josip Lavtižar,
potrebna bo finančna pomoč Občine) in Zupančič (dober odziv društva invalidov na
razpisani abonma).
Svetniki so nato soglasno (15) sprejeli
SKLEP 9/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s problematiko
kulture v Občini Kranjska Gora.
Prav tako soglasno so sprejeli
SKLEP 9/5: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje k zaposlitvi 1
bibliotekarja za polovični delovni čas za izvajanje knjižnične dejavnosti v Občini
Kranjska Gora.
Ad 2. Odlok o predkupni pravici Občine je Občinski svet v I. obravnavi obravnaval na
8. seji dne 15.9.2003. V času 15 dnevne razprave ni bilo pripomb. Svetniki so gradivo
prejeli s sklicem. V razpravi so poleg Boštjana Pristavca in Egidije Košir Mrovlje
sodelovali svetniki: Krivc (nejasnosti v 5. členu, zadnja alinea), Kordič (podpira in
pozdravlja Odlok, v Državnem zboru se pripravljajo novi akti), Miklič (možnost
različnih tolmačenj 5. člena), Zupančič (kakšna cena se uporablja za predkupno
pravico Občine) in Eržen (prodajalec lahko izsiljuje s ceno).
Po razpravi so svetniki soglasno (15) sprejeli
SKLEP 9/6: Sprejme se Odlok o predkupni pravici Občine Kranjska Gora.
Ad 3. Gradivo za obravnavo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča po skrajšanem postopku so svetniki
prejeli s sklicem. Spremembe so potrebne zaradi spremenjene zakonodaje. Dodatno
obrazložitev je podal Alojz Jakelj. V razpravi so sodelovali svetniki: Krivc (koliko se
obremenitev občanov spremeni), Tavčar (v naslednjem letu sprememb ne bo), Robič
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(koliko bo Občina zbrala iz tega naslova v proračunu) in Zupančič (nekaj iztržiti iz
nezazidanih stavbnih zemljišč).
Po razpravi so svetniki soglasno (15) sprejeli
SKLEP 9/7: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora.
Ad 4. Družbeniško pogodbo so svetniki obravnavali že na 1. izredni seji dne
30.9.2003, kjer so ustanovili in zadolžili komisijo, da zbere pripombe in jih glede na
zakonske možnosti uskladi s pogodbo in ostalimi družbeniki. Gradivo za obravnavo
popravljene in usklajene družbeniške pogodbe so svetniki prejeli naknadno po pošti,
zabeležko tretjega usklajevanja družbeniške pogodbe pa pred sejo. Obrazložitev je
podal župan. Dodatno strokovno obrazložitev je podal odvetnik Damijan Pavlin. V
razpravi so sodelovali svetniki: Mlinar (popraviti redakcijske napake glede na sprejete
popravke, ni bilo koordinacije v času priprav pogodbe), Kosmač (redakcijske napake,
dejavnost družbe se v nekaterih alineah pokriva z dejavnostjo JP Komunala, zato
postavlja vprašanje ali bo ta družba prevzela tudi naloge JPK in želi, da se odgovor
posreduje na JP Komunala), Zupančič (pogodba le formalno orodje za ustanovitev
družbe, Občina naj ne bi kot sofinancer sodelovala v takih projektih) in Židan
(pogajalska skupina ni usklajevala pripomb z drugimi družbeniki).
Po razpravi so svetniki s 13 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 9/8: Občinski svet Kranjska Gora soglaša z besedilom (upoštevati
redakcijske popravke s seje) družbeniške pogodbe za ustanovitev družbe
»Infrasport d.o.o.« in pooblašča župana za podpis te pogodbe.
Ad 5. Predlog za začetek postopka za ustanovitev pokrajine Zgornje Gorenjske so
svetniki prejeli s sklicem. Po obrazložitvi župana so v razpravi sodelovali svetniki:
Mlinar (o pokrajinah bo odločal Državni zbor, spremeniti je potrebno ustavo, v javnih
razpravah podpreti manjše pokrajine), Zupančič (podal je že pisne pripombe, ki so jih
svetniki prejeli pred sejo, strinja se s pobudo, ne pa s predlogi sklepov, stroški naj se
delijo glede na število prebivalcev), Kordič (problem sodelovanja RAGOR-ja),
Gomboc (stroški ustanavljanja), Eržen (država bo ustanovila in oblikovala regije) in
Kosmač (zakaj naj bi občine delale na pokrajinah, če jih bo ustanovila država).
Po razpravi so svetniki najprej soglasno (15) sprejeli
SKLEP 9/9: Začne se procedura za ustanovitev pokrajine Zgornja Gorenjska.
Prav tako soglasno (15) so sprejeli
SKLEP 9/10: Priprave vodi »Svet za ustanovitev pokrajine Zgornje Gorenjske«,
ki ga sestavljajo župani občin: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica,
Bled in Bohinj.
Ad 6. Poročilo o neurju so svetniki prejeli dodatno po pošti. Najprej je obrazložitev
podal župan, dopolnil ga je Boštjan Pristavec, predsednik komisije za oceno škode po
neurju. V razpravi so sodelovali svetniki: Zupančič (pri oceni škode je izpadel potok
Smeč, na Belci spodjeden zadnji prag, objekti na vodotokih so stari, železnica je redno
čistila vodotoke), Kordič (niso zajete vse poškodovane ceste, k škodi je pripomogel
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tudi nestrokovni odvzem peska iz vodotokov, ne nasprotuje odvozu peska, ampak s
podporo KS Rute nasprotuje nestrokovnemu odvozu peska), Kosmač (v primerjavi z
Ukvami imamo minimalne posledice ujme, vendar nas lahko to še čaka, v kolikor
država ne bo opravila svojega dela), Eržen (prostorski plani niso upoštevali dolgoletnih
izkušenj, saj so ujme bile in bodo, zahvala vsem privatnikom, ki so sodelovali v
preprečevanju še večje škode) in Židan (program sanacije).
Svetniki so po razpravi soglasno (15) sprejeli
SKLEP 9/11: Sprejme se poročilo o neurju.
Nato pa so prav tako soglasno (15) sprejeli tudi
SKLEP 9/12: Vsem, ki so sodelovali pri odpravljanju posledic neurja v času od
29. do 31. avgusta letos, se občinska uprava v imenu Občinskega sveta pisno
zahvali.
Ad 7. Statut KS Rute so svetniki kot predlog prejeli s sklicem. Dodatno so po pošti
prejeli še Zapisnik 1. seje Komisije za lokalno samoupravo in statutarne zadeve, ki je
predlog Statuta obravnavala in nanj dala določene pripombe. Te pripombe je že
obravnaval Svet KS Rute in jih vse potrdil. Zato so svetniki pred sejo prejeli
popravljeno besedilo Statuta.
Spremembe je pojasnila Egidije Košir Mrovlje.
Svetniki so brez razprave soglasno (15) sprejeli
SKLEP 9/13: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Statutu KS
»Rute«, Gozd Martuljek - Srednji vrh.
Ad 8. Poročilo o poslovanju LTO v prvem polletju 2003 so svetniki prejeli s sklicem.
Po obrazložitvi župana so v razpravi sodelovali svetniki: Eržen (razdelil je pisno
prošnjo za razrešitev s funkcije člana Sveta zavoda LTO Kranjska Gora) in Zupančič
(funkcija se kot v.d. opravlja do izvolitve novega člana).
Po razpravi so svetniki s 14 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 9/14: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Poročilu o delu
LTO – Zavoda za turizem občine Kranjska Gora in sicer za obdobje od januarja
do junija 2003.
V nadaljevanju so v razpravi sodelovali svetniki: Tavčar (nejasna situacija), Makše
(sklep o razrešnici naj se ne da na glasovanje), Gomboceva (Svet zavoda je sestavljen
po veljavni zakonodaji) in Kosmač (vsa poročila LTO so bila pozitivno sprejeta in s
pohvalami).
Soglasno (15) so nato sprejeli
SKLEP 9/15: Občinski svet opravi na eni prihodnjih sej razpravo o vlogi LTO v
Občini Kranjska Gora.
Svetnik Eržen je obrazložil svoje mišljenje o razrešitvi, ki morda ne bo potrebna, v
kolikor bi se na Občinskem svetu izoblikovala jasna stališča.
Ad 9. Gradivo za obravnavo ureditve odnosov z SCT-jem so svetniki s predlogom za
razširitev dnevnega reda prejeli dodatno po pošti. Dodatno obrazložitev je podal župan.
V razpravi, kjer je obrazložitve podala Egidija Košir Mrovlje, so sodelovali svetniki:
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Kosmač (kdaj je bila opravljena cenitev objektov, objekt zgrajen z vsemi dovoljenji),
Miklič (podpira pogodbo), Makše (podpira predlog), Kordič (ta zgradba naj bi bila v
sklopu drugega projekta), Eržen (verjetno ni najboljši čas za sklepanje pogodbe) in
Košir (rešena dva problema obenem).
Po razpravi so svetniki s 14 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 9/16: Občina Kranjska Gora sklene z SCT, d.d., Ljubljana menjalno
pogodbo, po kateri SCT izroči Občini podzemne garaže in kletne prostore ter
nedograjeni del objekta na zemljiščih parc. št. 13/6, 13/7 in 14/8, vse k.o. Kranjska
Gora z vso pripadajočo gradbeno dokumentacijo, Občina pa izroči SCT zemljišče
parc. št. 178/1, travnik v izmeri 710 m2 in kupnino v višini 4.000.000,00 SIT.
Prav tako s 14 glasovi za in brez glasu proti so sprejeli tudi
SKLEP 9/17: Občina Kranjska Gora sklene z SCT, d.d., Ljubljana dodatek št. II.
k pogodbi o odplačnem prenosu pravice uporabe na zemljišču, za prenos
zemljišča parc. št. 13/4, ki obsega fundus poslovne stavbe v izmeri 1571 m2,
funkcionalni objekt 47 m2 in dvorišče v izmeri 775 m2. V dodatku se ugotovi, da
je SCT v zvezi z gradnjo poslovno stanovanjskega objekta Kolodvorska 1a,
Kranjska Gora poravnal vse obveznosti do Občine iz naslova plačila
komunalnega prispevka za ta objekt in plačila zemljišča v celoti.
Ad 10. Gradivo PD Dovje-Mojstrana za obravnavo predloga za vstop v družbo
»Infrasport d.o.o.« so svetniki prejeli pred sejo. Obrazložitev je podal vodja projekta
»Slovenski planinski muzej in Info center TNP« svetnik Eržen. V razpravi so poleg
Egidije Košir Mrovlje sodelovali svetniki: Tavčar (ali mora OS dati soglasje, določiti
ključ financiranja Planinskega muzeja), Zupančič (strokovne službe naj proučijo
predlagane sklepe in jih posredujejo na korespondenčni seji), Košir (PD vstopa v
družbo »Infrasport d.o.o. za čas do rezultatov razpisa za finančna sredstva) in Robič
(PD naj reši razmerja med sofinancerji).
Po razpravi so svetniki soglasno (14) sprejeli
SKLEP 9/18: Strokovne službe Občine predlog PD Dovje-Mojstrana proučijo in
podajo svoje mnenje. Občinski svet nato o tem odloča na korespondenčni seji.
Ad 11. Župan je o nekaterih svojih obiskih, srečanjih in razgovorih med 8. in 9. sejo
povedal:
- na Uradu za šport v Ljubljani razgovori in podpis pogodbe o sofinanciranju
sanacije 120 m skakalnice v Planici,
- oldteimerji v Kranjski Gori,
- na Jesenicah razgovori o sofinanciranju GARS-a,
- na obisku inšpektor za vode g. Rus,
- prireditev na Gimnaziji Jesenice – maturanti,
- na Občini Jesenice sestanek na temo financiranje javnih zavodov,
- na Direkciji RS za ceste v Ljubljani – planirani projekti v Občini,
- srečanje policije in županov na Avstrijskem Koroškem,
- koordinacija županov – odlagališče Mala Mežakla,
- ponovno sestanek na Direkciji RS za ceste – ogledi in razgovori na terenu,
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-

razgovori na ZVND o kolesarski poti,
na Ministrstvu za šolstvo razgovori o investicijah – OŠ Mojstrana,
na Trbižu sestanek o skupnem projektu OŠ na tromeji,
otvoritev hotela Miklič.

Ad 12. Informacije, vprašanja in pobude
Svetnik Zupančič je posredoval dopis z zadevo Podžupanovo obtoževanje nekaterih
svetnikov OS Kranjska Gora. Dopis so svetniki prejeli z gradivom naknadno po pošti.
Podžupan je v odgovor povedal, da se za svoje izjave ne misli opravičevati, prebral pa
je tudi člen iz pogodbe o koncesiji. V razpravi je poleg svetnika Zupančiča sodeloval
tudi svetnik Eržen.
Svetnik Zupančič je pred sejo pisno posredoval pobudo in vprašanja, ki so jih prejeli
tudi vsi svetniki:
- optični kabel,
- črne gradnje,
- RAGOR,
- realizacija zadržanega sklepa v zvezi z razpisom za direktorja LTO,
- dokončanje kolesarske steze.
Odgovori bodo posredovani pisno.
Svetnik Robič je postavil vprašanje o sestavi Sveta za preventivo in varstvo v cestnem
prometu. Župan je pojasnil, da je to strokovni organ in je sestavljen glede na
zakonodajo. Delo opravlja strokovno in odgovorno.
Svetnik Kordič je predlagal, da bi v Svetu za preventivo in varstvo v cestnem prometu
sodeloval tudi Odbor za komunalo in javno infrastrukturo, ker se njegovo delo pokriva
tudi z delom Sveta.
Svetnik Makše je predlagal, da se pripravimo na praznovanje vstopa v Evropsko unijo.
Drugo vprašanje pa je, kdaj bo OS obravnaval temo Planica. Župan je odgovoril, da
razgovori o praznovanju potekajo med župani treh dežel, tema Planica pa bo na
prihodnji seji, v kolikor bo gradivo ustrezno pripravljeno.
Svetnik Kordič je na podlagi razgovora svetniške skupine in njega osebno z županom
in po sklepu Odbora ZLSD zamrznil Pobudo za ugotovitev disciplinske odgovornosti
delavcev občinske uprave Občine Kranjska Gora.
Predlaga pa, da se na osnovi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (UL RS
24/2003) začne postopek za spremembo Poslovnika občinskega sveta v smislu
prilagajanja temu Zakonu.
Župan je v zvezi s pobudo svetniške skupine ZLSD, podane na 8. seji, pojasnil, da po
pregledu dokumentacije ni šlo za kršitve odgovornosti delavcev občinske uprave, zato
zoper posamezne delavce ne bo uvedel disciplinskega postopka.

8

Seja je bila zaključena ob 23.05 uri.
Zapisal:
Jaša Jelinčič
Zapisnik 9. seje

Župan:
Jure Žerjav, prof.

