O B Č I N A
KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET

Št.:

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

Datum:21.12..2006

Z A P I S N I K
2. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 20.12.2006 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Blaž Knific, Mirko Rabič, Božidar
Tarman, Andrej Žemva, Marinka Puc Koplan, Anton Požar, Vlasta Kotnik, Cvetka
Pavlovčič, Vesna Kovačič, Zdenka Kersnik, Robert Plavčak, Bogomir Košir, Jože Zupančič,
Slavko Miklič, Miro Eržen, (15 od 16).
dr. Janez Mlinar – opravičeno odsoten
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Jože Brudar, Egidija
Košir Mrovlje, Rajko Puš, Alojz Jakelj – občina, Henrika Zupan – JP Komunala.
 PRISOTNI NOVINARJI: Matjaž Arih – ATM, Karmen Sluga.
Seja je posneta na 1 avdio zgoščenko.

Gradivo in zvočni zapis seje je objavljen tudi na internetni strani http://obcina.kranjska-gora.si/
(občina, občinski svet).
Župan Jure Žerjav je vse prisotne lepo pozdravil.
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Svetniki so najprej obravnavali
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 1. konstitutivne seje občinskega sveta

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo zapisnik 1. konstitutivne seje občinskega sveta. Zapisnik so
člani prejeli v gradivu za 2. sejo. Ker na zapisnik ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na
glasovanje naslednji:
SKLEP 2/1: Potrdi se zapisnik 1. konstitutivne seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
I. DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarski javni službi odvajanja in čiščenja –
skrajšani postopek
Prevzem vodovodnega sistema Dovje v lastništvo Občine Kranjska Gora in izvajanje
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v naselju Dovje
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Kranjska Gora za leto 2007
Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceno koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno
zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska
Gora za leto 2007
MVVI - imenovanje odborov in komisij
- predlog za spremembo odborov pri občinskem svetu
Predlog za ustanovitev ustanove Avgusta Delavca
Informacije, vprašanja in pobude

Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal dnevni red na glasovanje:
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarski javni
službi odvajanja in čiščenja – skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli v sklicu za 2. sejo.
V razpravi so sodelovali:
Mirko Rabič: Koliko zanaša oprostitev? Zakaj sta bila Srednji Vrh in Radovna izvzeta iz Odloka?
Predlagal je zamenjavo besed v drugem odstavku 1. člena.
Rajko Puš: Takso plačujejo uporabniki glede na uporabo vode. Tisti, ki so priključeni na
kanalizacijski sistem plačujejo približno 10 SIT, tisti, ki pa na kanalizacijski sistem niso priključeni
pa plačujejo okoli 130 SIT. Ta taksa je prihodek državnega proračuna. Če občina gradi
kanalizacijske sistema država to takso vrne občinam. V letu 2004 je prišlo do spremembe Uredbe o
taksi za obremenjevanje voda. Zaradi vseh različnih oblik izvajanja te službe v občini, je prišlo na
ministrstvu do nejasnosti. Ministrstvo je zahtevalo, da se odlok spremeni in dopolni.
Robert Plavčak: Predlagal je, da se v bodoče pri spremembah in dopolnitvah odlokov v gradivo
priloži tudi osnovno besedilo odloka.
Župan Jure Žerjav: V bodoče se bodo gradivu priložila tudi osnovna besedila odlokov.
Miro Eržen: Ali se je koncesija podelila za celotno območje občine? V kolikor je bila koncesija
podeljena za celotno območje, ga je zanimalo, zakaj predlaganih sprememb že do sedaj ni bilo v
odloku. Ali je s tem spremenjena tudi odgovornost režijskega obrata?
Rajko Puš: Odgovornost režijskega obrata ni spremenjena, koncesija se izvaja na celotnem
območju.
Po končani razpravi, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 2/2: Sprejme se Odlok o spremembah odloka o gospodarski javni službi odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Kranjska Gora s popravkom, ki
ga je predlagal svetnik Mirko Rabič.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil prevzem vodovodnega sistema Dovje v lastništvo Občine Kranjska
Gora in izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v naselju Dovje. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem za sejo.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Strinjal se je s takšno ureditvijo. Zanimalo ga je, če bo potrebno na takšen način
urediti še kakšen vodovod, ter kolikšni bodo stroški pri tem prevzemu. Predlagal je, da sprejmejo še
tretji sklep in sicer, da se zagotovijo sredstva iz proračuna občine Kranjska Gora po predhodni oceni
stroškov, ki jih pripravi JP Komunala.
Župan Jure Žerjav: To je zadnji vodovod, ki je še v zasebni lasti. Cena pitne vode je v občini tako
nizka, da ne zagotavlja normalne obnove vodovodov. Cene vode so pod nadzorom države. Ob
prevzemu bo JP Komunala pripravila oceno stanja in pripravila zahtevek do proračuna.
Marinka Puc Koplan: Zanimalo jo je, če bo prišlo do spremembe cene vode.
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Rajko Puš: Cene se bodo izenačile s cenami na območju celotne občine. Glede na sedanje
plačevanje, se cene ne bodo povišale.
Vesna Kovačič: Sredstva za ta vodovod so se zbirala na nekem računu. Pripraviti bi morali finančno
poročilo.
Župan Jure Žerjav: Pripravilo se bo končno finančno poročilo.
Mirko Rabič: Strinjal se je s prevzemom vodovoda in s predlaganimi sklepi.
Slavko Miklič: Iz gradiva je razbral, da so člani vodovodnega odbora le tehnični odbor. Lastniki pa
so krajani Dovjega. Zanimalo ga je, če je vodovodni odbor pooblaščen, da v imenu lastnikov sam
sklepa o prenosu vodovoda Dovje na JP Komunalo. Strinjal se je s prenosom.
Župan Jure Žerjav: Vodovodni odbor Dovje je sklical sestanek z lastniki vodovoda. Na tem
sestanku so lastniki takšno rešitev podprli.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 2/3: Občina Kranjska Gora brezplačno prevzame v lastništvo vaški vodovodni sistem
na Dovjem.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/4: Komunala javno podjetje Kranjska Gora d.o.o. s 1.1.2007 prevzame v
upravljanje vaški vodovodni sistem na Dovjem.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Robert Plavčak: Predlagal je sprejetje še tretjega sklepa in sicer: Sredstva se zagotovijo iz proračuna
občine Kranjska Gora po prehodni oceni stroškov o prevzemu, ki jih pripravi JP Komunala
Kranjska Gora.
Andrej Žemva: Bil je mnenja, da predlagani sklep v ničemer ne spremeni prevzem vodovoda. Do
prevzema vodovoda bo prišlo, ker je to v korist kraja.
Henrika Zupan: Pri tej zadevi je potrebno ločiti investicijsko vzdrževanje, kar pomeni nemoteno
delovanje sistema. Sredstva bodo zagotavljali s strani JP Komunala. Če bodo stroški visoki, bo
imela JP Komunala na tem delu izgubo. Druga zadeva pa je investiranje v vodovod, ki se financira
iz proračuna občine. Ker sistema ne poznajo, še ni mogoče oceniti stroške.
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da je potrebno predlagani sklep zaradi sprejetja proračuna sprejeti.
Miro Eržen: JP Komunali bi morali podati razumni rok, da pripravi poročilo o stanju vodovoda in
plan sanacije, ki bo potekal po letih.
Mirko Rabič: Strinjal se je s tem, da podajo razumen rok za pripravo poročila.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 2/5: JP Komunala Kranjska Gora pripravi oceno stanja in načrtovana investicijsko
vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu v šestih mesecih.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Kranjska Gora za leto 2007. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Bogomir Košir: Predlagal je, da naj vrednost točke ostane enaka kot v letu 2006.
Slavko Miklič: Predlagal je, da indeks ostane nespremenjen.
Župan Jure Žerjav: Z nadomestilom za stavbno zemljišče smo v slovenskem povprečju.
Andrej Žemva: Zanimalo ga je, kolikšen bo izpad proračuna, če povišanja točke ne sprejmejo?
Župan Jure Žerjav: Če povišanja ne sprejmejo, bo izpad proračuna od 2 do 3 mio SIT.
Jože Zupančič: Kolikšen procent je nepobranega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča?
Župan Jure Žerjav: Evidenca o tem je zelo točna. Vedno se najdejo neplačniki, ki pa se jih po
ustaljenem postopku izterja.
Alojz Jakelj: Vse postopke v zvezi s tem vodi davčna uprava, zadeve so urejene.
Župan Jure Žerjav: Pri novogradnjah se podatki pridobijo ob plačilu komunalnega prispevka, ko na
občini dobimo podatke iz načrtov za posamezni objekt. Pri starejših objektih pa obstaja možnost,
ker so lastniki sami podali napoved, da kakšen objekt ni natančno izmerjen. Nadomestila za
nezazidano stavbno zemljišče se ne pobira.
Robert Plavčak: Koliko je bilo pritožb pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča? Ali je
občina seznanjena, da je odlok v ustavni presoji?
Alojz Jakelj: Iz poslovnega namena ni bilo pritožb. Bilo pa je kar nekaj pritožb iz strani lastnikov
sekundarnih bivališč.
Župan Jure Žerjav: Odlok je v ustavni presoji. Ustavno sodišče je odločilo, da ne zadrži izvajanja
odloka. O samem odloku pa še ni presojalo, zato ga občina izvaja.
Miro Eržen: Glede na to, da je župan povedal, da podatke pridobijo ob plačilu komunalnega
prispevka, ga je zanimalo, kdo ob končani gradnji preveri, če se podatki ujemajo?
Alojz Jakelj: Iz dokumentacije se vzamejo natančni podatki. V kolikor objekt ni zgrajen v skladu z
dokumentacijo, ne more priti do tehničnega prevzema. Ob morebitni spremembi namembnosti je
potrebno ponovno pridobiti gradbeno dovoljenje. S tem se pridobijo novi podatki. Podatki o tem so
točni.
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Po končani razpravi, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 2/6: Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 8
PROTI – 4

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske
površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
v Občini Kranjska Gora za leto 2007. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 2/7: Sprejme se Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni
za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Kranjska Gora za leto 2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je povedal, da bodo obravnavali imenovanje odborov in komisij ter predlog za
spremembo odborov pri občinskem svetu.
Slavko Miklič je predstavil delo MVVI ter predlagal, da o vsakem odboru oziroma komisiji
glasujejo posebej.
Svetniki so glasovali o naslednjih odborih oziroma komisijah:
SKLEP 2/8: V Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja se imenujejo:
IME IN PRIIMEK
BLAŽ KNIFIC - predsednik
ANDREJ ŽEMVA
VESNA KOVAČIČ
DARKO ZALETELJ
ANTON ALBREHT
JOŽE KRIVC

GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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NASLOV
Veliki breg 10
Zgornje Rute 86 a
Dovje 86
Rateče 28
Vršiška cesta 7
Delavska ulica 11

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

POŠTA
4281
4282
4281
4283
4280
4281

KRAJ
Mojstrana
Gozd Martuljek
Mojstrana
Rateče
Kranjska Gora
Mojstrana

SKLEP 2/9: V Odbor za turizem, gospodarstvo in obrt se imenujejo:
IME IN PRIIMEK
MARINKA PUC KOPLAN - predsednica
SLAVKO MIKLIČ
ROBERT PLAVČAK
MIRJANA BENEDIK
EMIL TAVČAR
JANEZ ZAJŠEK

GLASOVANJE:

NASLOV
Dovje 47
Vitranška ulica 13
Gobela 42
Ulica dr. Josipa Tičarja 14
Spodnje Rute 14
Triglavska cesta 25

POŠTA
4281
4280
4282
4280
4282
4281

KRAJ
Mojstrana
Kranjska Gora
Gozd Martuljek
Kranjska Gora
Gozd Martuljek
Mojstrana

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/10: V Odbor za finance se imenujejo:
IME IN PRIIMEK
MIRKO ERŽEN - predsednik
DR. JANEZ MLINAR
MARINKA PUC KOPLAN
MIRJAM ŽERJAV

GLASOVANJE:

NASLOV
Cesta v Radovno 4a
Borovška cesta 89
Dovje 47
Log 19a

POŠTA
4281
4280
4281
4280

KRAJ
Mojstrana
Kranjska Gora
Mojstrana
Kranjska Gora

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/11: V Odbor za komunalo in javno infrastrukturo se imenujejo:
IME IN PRIIMEK
VLASTA KOTNIK - predsednica
BLAŽ KNIFIC
JOŽE ZUPANČIČ
JUSTIN MRAK
ALOJZIJ HLEBANJA
MIRKO CUZNAR

GLASOVANJE:

NASLOV
Triglavska cesta 8
Veliki breg 10
Naselje na bregu 7
Rateče 53
Finžgarjevo naselje 9
Podkoren 74g

POŠTA
4281
4281
4282
4283
4282
4280

KRAJ
Mojstrana
Mojstrana
Gozd Martuljek
Rateče
Gozd Martuljek
Kranjska Gora

PRISOTNIH – 15
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 2/12: V Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo se imenujejo:
IME IN PRIIMEK
ANTON POŽAR - predsednik
VLASTA KOTNIK
ZDENKA KERSNIK
BARBARA ROBIČ
SLAVKO RABIČ ML.
SLAVKO KANALEC

GLASOVANJE:

NASLOV
Rateče 114
Triglavska cesta 8
Koroška ulica 13
Na trati 7
Dovje 15
Borovška cesta 39

POŠTA
4283
4281
4280
4282
4281
4280

KRAJ
Rateče
Mojstrana
Kranjska Gora
Gozd Martuljek
Mojstrana
Kranjska Gora

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/13: V Odbor za vzgojo, izobraževanje in kulturo se imenujejo:
IME IN PRIIMEK
CVETKA PAVLOVČIČ - predsednica
DR. JANEZ MLINAR
ROMANA KRANJC
BLANKA TRAMTE

GLASOVANJE:

NASLOV
Korzika 15a
Borovška cesta 89
Podkoren 64a
Dovje 57

POŠTA
4282
4280
4280
4281

KRAJ
Gozd Martuljek
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Mojstrana

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/14: V Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo se imenujejo:
IME IN PRIIMEK
ANDREJ ŽEMVA - predsednik
VLASTA KOTNIK
SAMO CUZNAR
POLONA PETROVIČ ERLAH

GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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NASLOV
Zgornje Rute 86 a
Triglavska cesta 8
Podkoren 66
Rateče 161b

PRISOTNIH – 15
ZA – 13
PROTI – 0

POŠTA
4282
4281
4280
4283

KRAJ
Gozd Martuljek
Mojstrana
Kranjska Gora
Rateče

SKLEP 2/15: V Odbor za šport in športne objekte:
IME IN PRIIMEK
BOŽIDAR TARMAN - predsednik
ANTON POŽAR
BOGOMIR KOŠIR
ROBERT KERŠTAJN
ALEŠ VIDIC
IZIDOR PODGORNIK

GLASOVANJE:

NASLOV
POŠTA KRAJ
Podbreg 15a
4280 Kranjska Gora
Rateče 114
4283 Rateče
Smerinje 5
4280 Kranjska Gora
Savsko naselje 7
4280 Kranjska Gora
Naselje Slavka Černeta 19 4280 Kranjska Gora
Delavska ulica 21
4281 Mojstrana

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/16: V Odbor za vloge in pritožbe:
IME IN PRIIMEK
ZDENKA KERSNIK - predsednica
MIRKO RABIČ
VITOMIR GRIČAR
SREČKO OMAN

GLASOVANJE:

NASLOV
Koroška ulica 13
Triglavska ceta 58
Naselje pod hribom 9
Rateče 1d

POŠTA
4280
4281
4282
4283

KRAJ
Kranjska Gora
Mojstrana
Gozd Martuljek
Rateče

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/17: V Komisijo za lokalno samoupravo in statutarne zadeve se imenujejo:
IME IN PRIIMEK
ROBERT PLAVČAK - predsednik
MIRKO RABIČ
MARINKA PUC KOPLAN
JANJA DOLŠINA
ALOJZ ROGAR

GLASOVANJE:

NASLOV
Gobela 42
Triglavska ceta 58
Dovje 47
Bezje 5
Rateče 23

POŠTA
4282
4281
4281
4280
4283

KRAJ
Gozd Martuljek
Mojstrana
Mojstrana
Kranjska Gora
Rateče

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/18: V Komisijo za planinstvo, Triglavski narodni park in naravni rezervat Zelenci
se imenujejo:
IME IN PRIIMEK
JOŽE ZUPANČIČ - predsednik
MIRKO ERŽEN
DR. STANISLAV KLINAR

GLASOVANJE:

NASLOV
Naselje na bregu 7
Cesta v Radovno 4a
Ulica Jakoba Aljaža 36

POŠTA
4282
4281
4281

KRAJ
Gozd Martuljek
Mojstrana
Mojstrana

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 2/19: V Nadzorni odbor se imenujejo:
IME IN PRIIMEK
MIHAEL VILMAN
IRENA PLAVČAK
RAJKO PETRAŠ
PETRA MLINAR
EMIL TAVČAR

GLASOVANJE:

NASLOV
Ulica Jakoba Aljaža 19
Gobela 42
Finžgarjevo naselje 3
Borovška cesta 89
Spotnje Rute 14

POŠTA
4281
4282
4282
4280
4282

KRAJ
Mojstrana
Gozd Martuljek
Gozd Martuljek
Kranjska Gora
Gozd Martuljek

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/20: V Žirijo za občinska priznanja se imenujejo:
IME IN PRIIMEK
MIRKO RABIČ - predsednik
JOŽE ZUPANČIČ
JOŽEF S. RIBARIČ

GLASOVANJE:

NASLOV
Triglavska cesta 58
Naselje na bregu 7
Podkoren 74e

POŠTA
4281
4282
4280

KRAJ
Mojstrana
Gozd Martuljek
Kranjska Gora

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Slavko Miklič: Povedal je, da so člani Komisije za MVVI predlagali dopolnitev Odloka o
ustanovitvi in delovnem področju odborov in komisija občinskega sveta Občine Kranjska Gora. V
odlok bi se vneslo besedilo, da se poleg predlogov posreduje tudi pisno soglasje kandidatov. V 5.
členu Odloka bi dodali še Nadzorni odbor, Žirijo za priznanja in Svet glasila Zgornjesav`c.
Obravnavali so tudi predlog svetnika Mira Eržena, v katerem je predlagal ukinitev Odbora za
finance ter ustanovitev Odbora za pripravo razvojnih projektov in spremljanje uresničevanja
razvojne strategije občine. Komisija za MVVI predlaga, da se odbor za finance ne ukine, temveč se
preimenuje v Odbor za finance, pripravo razvojnih projektov in spremljanje uresničevanja razvojne
strategije Občine.
Župan Jure Žerjav: Predlagal je sklep, da Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve
pripravi dopolnjen predlog Odloka o ustanovitvi in delovnem področju odborov in komisij
Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
Andrej Žemva: Komisija za MVVI je obravnavala in tudi predlagala občinskemu svetu v potrditev
direktorja zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske z dvema pripombama.
Robert Plavčak: Sklepe s korespondenčne seje bi morali potrditi na prvi redni seji občinskega sveta.
Župan Jure Žerjav: O potrditvi direktorja so svetniki odločali na korespondenčni seji, zapisnik še ni
pripravljen.
Robert Plavčak: Opozoril je, da ne v Statutu in niti ne v Poslovniku občine ni določeno, da občinski
svet deluje na korespondenčnih sejah. Predlagal je, da se statut občine ustrezno popravi.
Miro Eržen: Glede na sestavo odborov, je bil mnenja, da bi bilo bolje, če bi bilo v odborih več
zunanjih strokovnjakov in ne toliko svetnikov, ki se ne spoznajo na posamezno področje.
Jože Zupančič: Strinjal se je, da je potrebno v statutu opredeliti korespondenčno sejo.
Župan Jure Žerjav: V Zakonu o lokalni samoupravi je določeno, da mora biti v odborih najmanj
polovica občinskih svetnikov.
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Mirko Rabič: Predsedniki odborov lahko na seje odborov vabijo tudi zunanje strokovnjake.
Slavko Miklič: Odbori imajo vedno možnost, da povabijo na seje zunanje strokovnjake. Občinske
službe bi morale imeti za odbore pripravljene ustrezne podatke. V preteklosti se je pojavljal
problem nesklepčnost odborov.
Robert Plavčak: Bil je mnenja, da je preveliko število odborov. Skrb za odbore bi morali imeti
pristojna služba občinske uprave. Konkretno bi morala Komisijo za MVVI voditi pravnica občine.
Povedal je, da se je želel udeležiti Komisije za MVVI. Na seji Komisije mu je bila odvzeta beseda.
Ugovarjal je na takšen način dela. Zaprosil je, da se zadeva prouči in ukrepa v skladu s 104. členom
Poslovnika Občinskega sveta.
Župan Jure Žerjav: Vsaka strokovna služba je zadolžena za odbor oziroma komisijo s svojega
področja. Zadeva se bo preverila.
Andrej Žemva: Komisija za MVVI je ravnala v skladu s predpisi komisije.
Robert Plavčak: Ponovno je opozoril, da Komisija za MVVI ni ravnala v skladu s predpisi.
Bogomir Košir: Zaprosil je občinsko pravnico, da pove, če je bila beseda pravilno odvzeta ali ne.
Egidija Košir Mrovlje: Potrebno bo pregledati poslovnik komisije in v kolikor poslovnik komisije
ni usklajen s statutom, bo poslovnik potrebno popraviti.
Jože Zupančič: Glede na pretekle izkušnje z delovanji odborov je povedal, da se je nekaterim
odborom dodeljevala večja teža kot drugim. Bil je mnenja, da bi morali odbori imeti večjo veljavo.
Opozoril je, da so sprejeli sklep, da če se kdo ne udeležuje sej odborov, da se ga zamenja. Dokler ne
bo pravne službe, ki bo zastopala svetnike, zadeva ne bo funkcionirala.
Zdenka Kersnik: Bila je mnenja, da so stranke predlagale premalo svetnikov za odbore.
Mirko Rabič: Povedal je, da je Komisija za MVVI prvo sejo hitro zaključila predvsem zaradi
premalo predlaganih kandidatov. Od predsednika je odvisno, kako uspešno deluje odbor.
Župna Jure Žerjav: Predlagal je predsedniku Komisije za lokalno samoupravo in statutarne zadeve
Robertu Plavčaku, da se poveže s pravno službo in da s skupnimi močmi pripravijo predlagane
spremembe.
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da je bilo dovolj kandidatov za odbore in komisije. Komisija za
MVVI je imela težko delo izbrati prave ljudi tudi zaradi pomanjkanja časa.
Božidar Tarman: Komisija za MVVI je delo dobro opravila, predvsem pri imenovanju zunanjih
članov. Problem je bil, da se ni javilo dovolj svetnikov za posamezen odbor.
Zdenka Kersnik: Glede sklepa o novem direktorju Osnovnega zdravstva Gorenjske je povedala, da
bi ga bilo potrebno dopolniti.
Župan Jure Žerjav: Povedal je, da je direktor OZG g. Veternik zagotovil, da bo tretji zdravnik v
Kranjski Gori. V letu 2006 se na razpis za tretjega zdravnika ni nihče javil.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je v kratkem predstavil predlog za ustanovitev ustanove Avgusta Delavca z
namenom zbiranja sredstev za graditev in delovanje Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.
Podrobno obrazložitev je podal svetnik Miro Eržen. Povedal je, da je bil predlog že sprejet na
Planinski zvezi Slovenije. Člani sveta so gradivo prejeli v sklicu.
V razpravi so sodelovali.
Andrej Žemva: Pobuda se mu je zdela dobra. Pripraviti bi bilo potrebno osnutek pogodbe med
partnerji, s katere bo razvidno kakšne so obveznosti partnerjev. Zanimalo ga je, kakšen status bo
imel Slovenski planinski muzej? Občina namenja kar nekaj sredstev za muzeje. Partner pri
Slovenskem planinskem muzeju bi moralo biti tudi Ministrstvo za kulturo. Predlagal je sklenitev
pisma o nameri.
Mirko Rabič: Podprl je iniciativo za ustanovitev takšne ustanove. Zanimalo ga je, koliko bo
ustanoviteljev?
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Miro Eržen: Povedal je, da so leta 1998 Občina Kranjska Gora, Planinsko društvo Dovje Mojstrana
in Slovenska planinska zveza podpisali pismo o nameri za ustanovitev Slovenskega planinskega
muzeja v Mojstrani. Rezultat tega pisma o nameri je sedaj gradbeno dovoljenje za muzej.
Kandidirajo tudi na sredstva evropskih skladov. Slovenski planinski muzej ne bo imel status
državnega muzeja. Ustanovitveno premoženje bo gradbena parcela ter zbirka eksponatov.
Jože Zupančič: Podprl je predloge Mira Eržena.
Andrej Žemva: Predlagal je, da bi se v to ustanovo vključile tudi občine v TNP.
Miro Eržen: Projekt Slovenskega planinskega muzeja naj bi predstavili vsem slovenskim županom.
Vsaka občina ima neko svojo informacijsko točko, kjer vodijo promocijo, zato bi se težko uskladili
z vsemi občinami v TNP.
Župan Jure Žerjav: Preden se odločijo ali bo občina partner v tej ustanovi bi se morali dogovoriti,
kako bo s financiranjem ustanove.
Miro Eržen: Za delovanje ustanove, se ne predvidevajo sredstva občinskega proračuna. Predlagal je,
da sprejmejo sklep, da občina Kranjska Gora podpira pobudo za ustanovitev ustanove Avgusta
Delavca. Predlagatelju nalaga, da v naslednjem obdobju pripravi čistopis in uskladitveni dokument
z ostalimi partnerji.
Egidija Košir Mrovlje: Najprej je potrebno sprejeti akt o ustanovitvi. Statut se bo sprejemal šele po
ustanovitvi. Akt je potrebno predložiti notarju, kateri mora pridobiti soglasje ministrstva.
Po končani razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 2/21: Občinski svet sprejme pobudo za ustanovitev ustanove Avgusta Delavca in
nalaga predlagatelju (Mirku Erženu), da z drugimi partnerji nadaljuje s postopki za
ustanovitev te ustanove.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil Sklep o imenovanju podžupanov. Imenoval je dva podžupana in
sicer Antona Požarja in Blaža Knifica. Predstavil je še Sklep o začasnem financiranju Občine
Kranjska Gora v letu 2007. Oba sklepa sta bila v gradivu za sejo.
V informacijah je poročilo o delu in aktivnosti v svetu Zavoda TNP, poročilo o izvajanju parkirnega
režima v Vratih v letu 2006, mesečno poročilo o izvedbi projekta ter sklep objavljen v Uradnem
vestniku Gorenjske. Na seji so prejeli še Predloge, vprašanja in pobude svetnika Zupančiča ter
zapisnike svetov vseh krajevnih skupnosti. V bodoče bodo zapisniki krajevnih skupnosti dostopni
na internetni strani občine. Svetniku Jožetu Zupančiču se bo pripravil pisni odgovor.
2/1 Miro Eržen – pobuda – pisno
Predlagal je, da opravi razpravo na poročilo o delu in aktivnosti v svetu Zavoda TNP ter razpravo na
poročilo o izvajanju parkirnega režima v Vratih.
Župan Jure Žerjav je povedal, da cene parkiranja ne bodo spreminjali.
Miro Eržen je predstavil poročilo o svojem delu v TNP.
Mirko Rabič se je strinjal, da se enkrat letno obravnava celotno problematiko s področja TNP.
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Župan Jure Žerjav je predlagal v sprejem naslednje sklepe:
SKLEP 2/22: Občinski svet Občine Kranjska Gora vsako leto do konca septembra na seji
občinskega sveta obravnava celovito problematiko s področja TNP .
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/23: Občina Kranjska Gora pripravi predlog razvojnih, promocijskih in drugih
nalog, ki jih bo v vsakem proračunskem letu izvedla skupaj s TNP.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/24: Občinska uprava in uprava TNP se dogovorita o časovni razporeditvi seje Sveta
TNP, na kateri le-ta odloča o sprejemanju Finančnega načrta in Načrta upravljanja za
prihodnje leto, na termin, ki bo omogočal predhodno obravnavo navedenih gradiv na seji
Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

2/2 Jože Zupančič – pobuda – pisno
Predlagal je, da se na seji Občinskega sveta sprejme sklep, da se vsa vprašanja, pobude in predlogi
za obdobje tekočega mandata, dani na Občinskem svetu oštevilčijo. Doda se ime in priimek
predlagatelja ter so kot dodatek zapisnika posamezne seje OS.
Župan Jure Žerjav je povedal, da se bodo predlogi, vprašanja in pobude oštevilčile.
2/3 Jože Zupančič – pobuda – pisno
Predlagal je sprejetje sklepa, da je točka Informacije, vprašanja in pobude vedno, pod prvo točko
Dnevnega reda seje Občinskega sveta.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da dnevni red za sejo po poslovniku predlaga predsedujoči.
2/4 Jože Zupančič – pobuda – pisno
Predlagal je sprejetje sklepa, da se v proračunu občine za obdobje tekočega mandata zagotovijo
sredstva za neposredne TV prenose sej Občinskega sveta na lokalni televiziji.
Župan Jure Žerjav je povedal, da bodo v predlogu proračuna namenjena tudi sredstva za neposredne
prenose sej Občinskega sveta.
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2/5 Jože Zupančič – vprašanje – pisno
Zanimalo ga je, kako je s sprejetjem in pripravami odlokov za sprejem nove prostorske strategije
Občine Kranjska Gora.
Župan Jure Žerjav je povedal, da bo odgovor o poteku prostorske strategije pripravljen do naslednje
seje.
2/6 Jože Zupančič – vprašanje – pisno
Zanimalo ga je, kdaj bo pripravljen proračun občine za leto 2007?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da mora predlog proračuna župan v skladu z zakonodajo predstaviti v
3 mesecih po konstituiranju občinskega sveta. Proračun še ni pripravljen, ker še ni izračuna
financiranja občin.

2/7 Jože Zupančič – pobuda – pisno
Ker župan opravlja svojo funkcijo kot profesionalni župan je podal pobudo, da občina ne potrebuje
dveh podžupanov.
2/8 Jože Zupančič – pobuda – ustno
Vsem je zaželel vesele praznike in vse pozval, da 26. decembra izobesijo Slovenske zastave.
2/9 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, ali župan funkcijo opravlja poklicno ali nepoklicno?
Župan Jure Žerjav je povedal, da v kolikor se bo odločil, da bo funkcijo opravljal poklicno, bo v
skladu s statutom o tem obvestil občinski svet. Sedaj funkcijo opravlja nepoklicno.
2/10 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Opozoril, da ko poteče mandat prejšnjemu svetu poteče tudi mandat zunanjim članom v raznih
ustanovah. Komisiji za MVVI je predlagal, da pregledajo zadevo.
Mirko Rabič je povedal, da so o tem na Komisiji za MVVI že razpravljali.
Egidija Košir Mrovlje je povedala, da ob prenehanju funkcije občinskega sveta preneha mandat tudi
zunanjim predstavnikom. Novoizvoljeni Občinski svet lahko potrdi člane, ki so bili že imenovani
ali pa imenuje nove predstavnike.
2/11 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, za kaj bosta zadolžena imenovana podžupana?
Župan Jure Žerjav je povedal, da je prve naloge že določil in sicer bo Anton Požar zadolžen za
krajevne skupnosti, Blaž Knific pa bo zadolžen za področje komunale in komunalne infrastrukture.
Oba bosta imela še dodatne zadolžitve. Ob sredah popoldne bosta imela uradne ure na občini.
2/12 Miro Eržen – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, če so bile sprejete spremembe Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora, o
katerih so razpravljali ob koncu prejšnjega mandata? Takrat so govorili o investiciji v stavbo hotela
v Mojstrani ter o investiciji ob smučišču v Mojstrani.
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da sklep ni bil sprejet, ker seja ni bila sklepčna. Točka se lahko
ponovno pripravi in uvrsti na dnevni red ene od naslednjih sej Občinskega sveta.
2/13 Miro Eržen – pobuda – ustno
Predlagal je, da se spremembe Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora še enkrat
predložijo občinskemu svetu v obravnavo.
2/14 Miro Eržen – pobuda – ustno
Opozoril je, da na cesti od Aljaževega hrama proti Dovjem iz kanalizacije teže voda. Ob tem nastaja
nevarnost poledice na cesti. Podal je pobudo za ureditev zadeve.
Ker ni bilo več pobud oziroma vprašanja, je župan Jure Žerjav vsem zaželel lepe praznike in jih
povabil na proslavo ob državnem prazniku 23.12.2006 v Ljudskem domu in na koncert godbe na
pihala 29.12.2006 v dvorani Vitranc.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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