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: 05.02.2007

Z A P I S N I K
3. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 31.01.2007 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, Anton Požar, Vlasta Kotnik, Cvetka Pavlovčič, Vesna Kovačič,
Zdenka Kersnik, Robert Plavčak, Jože Zupančič, Slavko Miklič, Miro Eržen, (13 od 16).
dr. Janez Mlinar, Marinka Puc Koplan – opravičeno odsotna
Bogomir Košir - odsoten
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Jože Brudar, Egidija
Košir Mrovlje, Rajko Puš, Vlasta Skumavc Rabič, – občina, Henrika Zupan – JP Komunala.
 PRISOTNI NOVINARJI: Matjaž Arih – ATM, Karmen Sluga, Urška Peternel.
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.
Svetniki so najprej obravnavali
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 2. seje občinskega sveta in zapisnika 1. korespondenčne seje
občinskega sveta.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo zapisnik 2. seje občinskega sveta. Zapisnik so člani prejeli
v gradivu za 3. sejo.
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Ker na zapisnik ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 3/1: Potrdi se zapisnik 2. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo zapisnik 1. korespondenčne seje občinskega sveta. Zapisnik
so člani prejeli v gradivu za 3. sejo. Ker na zapisnik ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na
glasovanje naslednji:
SKLEP 3/1: Potrdi se zapisnik 1. korespondenčne seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so svetniki naknadno po pošti prejeli gradivo k 5. točki dnevnega
reda. Na sami seji pa so prejeli pripombe KS Rute, vprašanje svetnika Mirka Rabiča, pobudo
svetnika Andreja Žemva, vprašanje in pobudo svetnika Joža Zupančiča, poročilo o volilni kampanji
neodvisne liste Za našo dolino gre ter predstavitev projekta ob smučišču v Mojstrani g. Andolška.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
II.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

DNEVNI RED:
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2007 – prva obravnava
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje
prostora v Občini Kranjska Gora – skrajšani postopek
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest
Načrtovana dela rednega letnega in zimskega vzdrževanja za leto 2007
Izvedbeni program zimske službe
Pristop k skupnosti občin Slovenije
MVVI
Obravnava finančnih poročil volilnih kampanj ob lokalnih volitvah
Menjava nepremičnin
Informacije
Vprašanja in pobude

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

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav in Mojca Prešeren sta s pomočjo projekcije podrobno predstavila Odlok o
proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2007. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič je vprašal, kdaj je proračun obravnaval odbor za finance? Kako je s cesto Radovno in
makedamskimi potmi v Gozd Martuljku? Ni rešitve na kolesarski poti v Gozd Martuljku pri malem
Špiku. Zanimalo ga je, koliko kvadratnih metrov zelenic v občini vzdržuje JP Komunala, kako je s
sofinanciranjem vrtca staršev, ki so stalno prijavljeni v občini Kranjska Gora, otroke pa imajo v
vrtcih drugih občin ter kako je z garažo za mladino v OŠ Kranjska Gora.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da niti odlok o odborih in komisijah, niti poslovnik občinskega sveta
ne vsebujeta določb, po katerih bi Odbor za finance moral obravnavati proračun pred prvo
obravnavo. Cesta v Radovno je v državnem načrtu za asfaltiranje. Načrt investicij v ceste je bil
sprejet v soglasju s krajevnimi skupnostmi. Glede povezave kolesarske poti pri malem Špiku se
dogovarjajo z Direkcijo za državne ceste. Podatki glede zelenic se morajo preveriti po katastru.
Občina subvencionira vrtce staršem, ki so stalno prijavljeni v naši občini, otroci pa obiskujejo vrtce
v drugih občinah. Garaža v OŠ Kranjska Gora ni primerna kot prostor za mladino, saj nima
nikakršne napeljave. Iščejo se druge rešitve.
Robert Plavčak je v obširni razpravi preletel prihodke in odhodke v proračunu ter postavljal
vprašanja v zvezi s posameznimi postavkami. Predlagal je, da bi o proračunu razpravljali na
odborih.
Župan Jure Žerjav, Mojca Prešeren, Vlasta Skumavc Rabič in Rajko Puš so podajali odgovore.
Andrej Žemva je predstavil financiranje tekaških prog ter gorske reševalne službe. Napovedal je, da
bo vložil dva amandmaja.
Mirko Rabič je povedal, da bi bilo v zvezi s predlogom proračuna potrebno pridobiti mnenje
odborov. Vsa društva niso dobila obvestila o pripravi proračuna. Potrebno bi bilo poenotiti
nagrajevanje svetnikov krajevnih skupnosti.
Župan Jure Žerjav je povedal, da se bo nagrajevanje uredilo z novim pravilnikom. Mojca Prešeren
je pojasnila, kdo dobiva obvestila za pripravo proračuna.
Miro Eržen je vprašal, kako je s sanacijo poškodb pri izgradnji kanalizacijskega omrežja, ki do
sedaj še niso bila realizirana. Zanimalo ga je, kdo financira spremembo urbanističnih planov.
Predlagal je, da bi morali na občini predvideti sredstva za občinske razvojne projekte. Predlagal je
več sredstev za občinski praznik.
Župan Jure Žerjav in Rajko Puš sta pojasnila vzdrževanje občinskih cest. Župan Jure Žerjav je
prestavil financiranje spremembe planskih aktov. Zadnje spremembe v Bezju je financirala občina.
Pretekle spremembe pa so plačevali investitorji, zaradi katerih so bile spremembe potrebne.
Božidar Tarman je vprašal, če lahko amandmaji posegajo v občinske prihodke. Pripravil bo
amandma glede tekaških prog, saj ni narejenega niti enega tekaškega mostu. Podobno kot Miro
Eržen je predlagal, da bi nekoga zadolžili oz. zaposlili nekoga v občinski upravi, ki bi bil odgovoren
za vodenje projektov.
Župan Jure Žerjav je predlagal, da ne posegajo v prihodke občine, na ta način, da bi jih poviševali.
Glede tekaških prog bi bilo potrebno predhodno predvideti koridor za tekaške proge in v zvezi s tem
pripraviti potrebno dokumentacijo, kar pa je ob privatni lastnini zemljišč težko izvedljivo.
Slavko Miklič je povedal, da bo podal amandma glede občinskih in gozdnih cest.
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Po končani razpravi, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 3/3: Sprejme se predlog Proračuna občine Kranjska Gora za leto 2007 - PRVA
OBRAVNAVA.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je predlagal, da predsedniki odborov prihodnji teden skličejo seje odborov.
Amandmaji se po poslovniku veljavno vlagajo do 3 dni pred sejo občinskega sveta. Ker pa je
predvidoma seja za drugo obravnavo proračuna 14. februarja in je vmes še praznik 8. februar, je
predlagal, da se upošteva kot pravočasno vložene amandmaje tiste pisne amandmaje, ki bodo
prispeli na občino v ponedeljek 12. februarja.
Miro Eržen je prosil, če se članom Odbora za finance pošlje razvojne plane občine.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav in Blaž Knific sta predstavila Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
začasnih ukrepih za zavarovanje prostora v Občini Kranjska Gora. Odlok se nanaša na območje
hotela Triglav v Mojstrani in območje gostinsko turističnega objekta ob smučišču v Mojstrani.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo ter dodatno po pošti.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Žemva je pojasnil, da je proti predlaganim spremembam. Vsak primer s tem obravnavajo
posebej. Bil je mnenja, da je zadeva protiustavna. Ni pa proti razvoju Mojstrane.
Miro Eržen je povedal, da ne glede na presojo ustavnega sodišča podprejo spremembe v Mojstrani.
Blaž Knific je pojasnil, da bi s tem projektom Mojstrana pridobila spalne kapacitete ter dve
restavraciji. Predlagal je, da zadevo podrejo.
Anton Požar je povedal, da je napaka v osnovnem odloku, ker ni upošteval razvitosti posameznih
krajev v občini.
Mirko Rabič je povedal, da spremembe podpira.
Zdenka Kersnik je povedala, da načrt ni dovolj natančno razdelan. Zanimalo jo je, kako je z
lastništvom zemljišč.
Župan Jure Žerjav je povedal, da je lastnik investicije seznanjen, da je zemljišče za hotelom v
postopku denacionalizacije in je predmet vrnitve nazaj v naravi AS Dovje Mojstrana.
Jože Zupančič je podprl turistični razvoj Mojstrane. Opozoril je, da še ni znanega investitorja v
hotel Triglav.
Miro Eržen je povedal, da je zadevo že podprl prejšnji občinski svet. Edina bojazen je, da ne bi na
območju hotela Triglav nastal apartmajski objekt.
Po končani razpravi, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 3/4: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za
zavarovanje prostora v Občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 13
ZA – 8
PROTI – 3

Župan Jure Žerjav je predlagal, da se zaradi navzočnosti gostov pred točko 3. dnevnega reda opravi
predstavitev Evropskega prvenstva invalidov v namiznem tenisu, ki je bila sicer predvidena pod 8.
točko dnevnega reda.
Ker ni bilo razprave, je predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP 3/5: Pred točko 3. dnevnega reda se opravi predstavitev Evropskega prvenstva
invalidov v namiznem tenisu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Branko Mihorko, predsednik organizacijskega komiteja za Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu
ter Alojz Volc, član organizacijskega komiteja, sta svetnikom predstavila potek in pripravo
Evropskega prvenstva v namiznem tenisu za invalide. Od 27.4.2007 do 02.05.2007 bo testni turnir
za izvedbo prvenstva, ki bo potekalo od 10.10.2007 so 21.10.2007. Za prvenstvo bo prijavljenih
okoli 600 športnikov, od tega okoli 250 športnikov na vozičkih. Evropsko prvenstvo bo potekalo v
dvorani Vitranc, za ogrevanje pa bodo uporabljali telovadnico OŠ v Kranjski Gori.
Miro Eržen je vprašal, če kot organizatorji kaj pričakujejo od občine?
Branko Mihorko je povedal, da so se na občini dogovarjali, da bi občina pokrila stroške najema
šolske telovadnice ter da bi se opravičili stroški turistične takse.
Župan Jure Žerjav je povedal, da je v predlogu poračuna pri postavki LTO namenjenih nekaj več
sredstev tudi za prireditve ob organizaciji prvenstva. S šolo pa se dogovarjajo za čim cenejši najem
telovadnice.
Jože Zupančič je predlagal, naj povedo, s čim bi jim lahko pomagali.
Branko Mohorko je povedal, da se lahko s predlogi obrnejo na Alojza Volca.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav, Rajko Puš in Henrika Zupan so predstavili Plan razvoja in vzdrževanja
občinskih cest, načrtovana dela rednega letnega in zimskega vzdrževanja za leto 2007 ter izvedbeni
program zimske službe. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Žemva je predlagal, da v bodoče pri pripravi plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest
vključi predstavnika krajevne skupnosti. V načrtovanih delih rednega letnega in zimskega
vzdrževanja za leto 2007 ni omenjene KS Rute. Zanimalo ga je, če lahko v zimskem času v Gozdu
Martuljku pri smučišču splužijo kolesarsko stezo za parkiranje.
Jože Brudar je povedal, da je prišlo do napake v gradivu in je izpadel del za KS Rute. Povedal je, da
vzdrževanje cest v KS Rute opravlja mobilna skupina JP Komunale.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da kolesarske poti ne bodo odpirali za parkiranje, saj kolesarska pot
ni primerna za promet z vozili.
Jože Zupančič je povedal, da bi lahko z ureditvijo območja pri žičnici v Gozdu Martuljku pridobili
kar nekaj parkirišč. Žičničarji bi morali zadevo urediti.
Cvetka Pavlovčič je povedala, da so se prebivalci na Kurirski obrnili nanjo glede čiščenja dela
Kurirske ceste. Prav tako pa jih zanima, kako je z asfaltiranjem te ceste. Vprašala je še, kako je
urejeno pluženje parkirišča pred OŠ Kranjska Gora.
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Henrika Zupan je pojasnila, da je del Kurirske ceste prenevarne za pluženje in jo imajo v zimskem
času z odločbo zaprto. Prebivalci na tem območju so s tem seznanjeni. Naslednji plan urejanja
občinskih cest se bo pripravljal čez 4 leta. Glede šole pa je povedala, da bo potrebno zadevo
preveriti.
Miro Eržen je vprašal, kako bo z urejanjem parkirnih mest na Dovjem in Mojstrani? Zanimalo ga je,
kako je prišlo v prioriteto asfaltiranje ceste v Mlačco. Nič nima proti asfaltiranju te ceste, vendar pa
bi bilo potrebno prej urediti druge bolj problematične zadeve.
Rajko Puš je povedal, da je bil plan narejen glede na Odlok o občinskih cestah. Parkirišča v tem
planu niso zajeta, ker niso predmet navedenega odloka.
Miro Eržen je predlagal, da sredstva za asfaltiranje ceste v Mlačco raje porabijo za ureditev
parkirišča.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se mora plan pripraviti na podlagi odloka. V skladu z odlokom so
vse kategorizirane ceste vključene v plan. V pripravo plana so bile vključene vse krajevne
skupnosti.
Slavko Miklič je vprašal, če je možno ročno odmetavanje snega za strojnim pluženjem povsod tam,
kjer se s strojnim pluženjem zapre dostop do javnih površin in objektov.
Henrika Zupan je povedala, da takšno ročno odmetavanje zaradi preobsežnosti takšnih del ni
možno.
Božidar Tarman je vprašal, če je določena prioriteta tudi za ročno odmetavanje?
Henrika Zupan je povedala, da prioritete v tem primeru nimajo izdelane. Delavci pa ročno najprej
odmečejo poti, ki so najbolj v uporabi.
Jože Zupančič je pohvalil JP Komunalo za pripravljeno gradivo. Tudi občani bi morali določene
dele po sneženju očistiti sami, ne pa da sneg celo mečejo na ceste. Opozoril je, da bi bilo potrebno
nujno odpeljati sneg iz parkirišča za Zdravstvenim domom v Kranjski Gori. Na omenjenem
parkirišču bo potrebno urediti parkirni režim.
Robert Plavčak je vprašal, kako je z urejanjem pritožb glede poškodovanih ograj in upornih zidov.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bilo preteklo zimo zaradi oblice snega veliko pritožb. Večinoma
pa je nastala škoda na ograjah, ki so postavljena na občinsko zemljišče. Ljudje postavljajo ograje
čez svoje zemljišče.
Henrika Zupan je pojasnila, da zadeve, ki jih občani prijavijo pregleda komisija. V kolikor je bila
zahteva upravičena, škodo poravnavajo. Opozorila je, da ima vsaka cesta po odloku varovalni pas,
na katerega JP Komunala lahko odlaga sneg.
Po končani razpravi, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 3/6: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Plan razvoja in vzdrževanja
občinskih cest.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 3/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Načrtovana dela rednega letnega
in zimskega vzdrževanja za leto 2007.
GLASOVANJE:
PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 3/8: Občinski svet Občine Kranjska gora daje soglasje k Izvedbenemu programu
zimske službe v Občini Kranjska Gora 2006/2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil pristop k skupnosti občin Slovenije. Člani sveta so gradivo prejeli v
sklicu za sejo.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen je vprašal, če bo regionalizacija vplivala na delovanje takšne skupnosti.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da regionalizacija na to delovanje ne bo vplivala. Skupnost občin je
bolj sogovornik proti državi.
Jože Zupančič je povedal, da bo glasoval proti pristopu k skupnosti občin Slovenije, saj iz gradiva
ni razbral, kakšne koristi bo od tega imela občina. Glede na vse podatke, ki jih je možno pridobiti na
internetu, ni videl pravega razloga za takšen pristop.
Slavko Miklič je vprašal, kdo se sedaj udeležuje aktivnosti na tej skupnosti.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da sedaj nihče, ker občina še ni članica te skupnosti.
Robert Plavčak je bil mnenja, da je ta skupnost zelo aktivna in je podprl pristop k tej skupnosti.
Po končani razpravi, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 3/9: Občina Kranjska Gora pristopi s Skupnosti občin Slovenije, Partizanska 1, 2000
Maribor.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 3/10: Za podpis pristopne izjave k Skupnosti občin Slovenije se pooblasti župana
Jureta Žerjava.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 5.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so člani gradivo za to točko prejeli naknadno po pošti.
Obrazložitev točke je podal Andrej Žemva.
Komisija za MVVI je obravnavala mnenje o kandidatih za ravnatelja OŠ 16. decembra Mojstrana in
predlagala občinskemu svetu naslednja sklepa:
SKLEP 3/11: Občinski svet občine Kranjska Gora predlaga kot kandidata za imenovanje
ravnatelja Osnovne šole 16. december Mojstrana Emila Brezavščka.
Obrazložitev:
Emil Brezavšček, kot dolgoletni ravnatelj Osnovne šole 16. december Mojstrana po mnenju
Komisije za MVVI, ki je predlog obravnavala, v celoti izpolnjuje pogoje in tudi pričakovanja
Občine Kranjska Gora za vodenje tega zavoda. Predvsem se je izkazal v pestri in široki
programski dejavnosti učencev te šole, ki se izvajajo v številnih krožkih in dodatnih šolskih in
obšolskih dejavnostih. Posebej so se učenci te šole izkazali tudi na mednarodnem področju z
vključevanjem v evropske programe izobraževanja mladih kot so npr. Unesco, Eco šole,
medsebojna srečanja z učenci OŠ EU (Francija).
Emil Brezavšček veliko poudarka nameni tudi izobraževanju in usposabljanju učencev v
dejavnostih, ki so za naš kraj krajevno specifične kot npr. krožki in dodatne dejavnosti s
področja turizma, planinstva, gorništva in drugo. Tudi šole v naravi so na tej šoli ene izmed
najbolj kvalitetnih.
Emila Brezavšček ima za izvajanje pestrega programa šole vso podporo, tako v svojem
delovnem kolektivu, še posebej pa ga podpiramo tudi v naši občini, s katero ima odlične
odnose in sodelovanje na področju uresničevanja programov šole.
Tudi pri učnih uspehih dosega ta šola vidne rezultate, kar je nedvomno tudi posledica
dobrega vodenja šole.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 3/12:
Pojasnilo: Sklep št. 3/12 je bil na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov umaknjen s
spletne strani Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Komisija za MVVI je obravnavala imenovanje Občinske volilne komisije ter predlagala
občinskemu svetu v sprejem naslednji:
SKLEP 3/13: V Občinsko volilno komisijo se imenujejo:
Hubert Rot, predsednik, Borovška 34, Kr. Gora,
Jana Kramar, namestnica predsednika, Dovje 11e, Mojstrana,
Egidija Košir Mrovlje, članica, Aljaževa 9, Mojstrana,
Antonija Misotič, namestnica članice, Podkoren 78, Kr. Gora,
Jana Tajmer, članica, Jezerci 17, Gozd Martuljek,
Henrik Zupan, namestnik članice, Belca 19d, Mojstrana,
Ivanka Purkat, članica, Ledine 9, Kr. Gora,
Alojz Jakelj, namestnik članice, Rateče 3d, Rateče Planica.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Komisija za MVVI je obravnavala imenovanje Sveta glasila. Od stranke SDS niso prejeli
predstavnika za Svet glasila.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič je vprašal, če bo Svet glasila lahko deloval, kljub temu, da niso vsi predlagali svojega
predstavnika.
Andrej Žemva je povedal, da predlagajo, da Svet glasila prične delovati. V kolikor bo stranka SDS
predlagala svojega predstavnika, pa bo o tem razpravljal občinski svet.
Župan Jure Žerjav je povedal, da je pravica vsake stranke oziroma liste, da imenujejo svojega
predstavnika v Svetu glasila. Stanka lahko svojega predstavnika imenuje naknadno in takrat bodo na
seji občinskega sveta o tem tudi glasovali.
Po končani razpravi, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP 3/14: V Svet glasila se imenujejo naslednji člani:
IME IN PRIIMEK
JANJA DOLŠINA
MIRKO RABIČ
MIRJAM ŽERJAV
KARMEN SLUGA
MARJAN BOŽIČ
BOGDAN OMAN
ALENKA PETERNEL
ČRTOMIR KOSMAČ

GLASOVANJE:

KRAJ
KRANJSKA GORA
MOJSTRANA
LOG
KRANJSKA GORA
DOVJE
GOZD MARTULJEK
GOZD MARTULJEK
KRANJSKA GORA

PREDLAGATELJ
LISTA GLAS OBČANOV
SD
DESUS
NSI
ZA NAŠO DOLINO GRE
RAZVOJ ŠPORTA IN TURIZMA
LDS
NESTRANKARSKA ZGORNJESAVSKA DOLINA

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Komisija za MVVI je obravnavala nov predlog za Nadzorni odbor. Komisija je namreč ugotovila,
da je pri predlogih napravila napako. V Odbor za turizem, gospodarstvo in obrt ter Nadzorni odbor
so predlagali Emila Tavčarja, kar pa ni v skladu s statutom občine. Komisija za MVVI je predlagala
zato novega člana za Nadzorni odbor, vendar pa se je predlagani član odpovedal kandidaturi. Andrej
Žemva je predlagal, da Komisija za MVVI do naslednje seje pripravi nov predlog za člana v
Nadzornem odboru. Komisija za MVVI je predlagala občinskemu svetu v sprejem naslednji:
SKLEP 3/15: Na podlagi 2. odstavka 26. člena Statuta občine Kranjska Gora se zaradi
nezdružljivosti funkcije člana v komisiji ali odboru občinskega sveta ter Nadzornemu odboru
občine z mesta člana Nadzornega odbora razreši Emila Tavčarja.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Komisija za MVVI je obravnavala imenovanja predstavnikov občine v drugih ustanovah. Ter
predlagala, da bi se mandati predstavnikom podaljšali, do izteka mandata v ustanovah, v katerih so
bili imenovani.
V razpravi so sodelovali:
Župan Jure Žerjav je predlagal, da se članom občinskega sveta predloži spisek imenovanih
kandidatov.
Jože Zupančič je predlagal, da se opravi odpoklic in se imenuje nove člane. V kolikor pa se bodo
člani menjali v naslednjem letu, bi lahko predstavniki ostali.
Mirko Rabič je predlagal, da bi zadevo še enkrat s pravno službo občine pregledali.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da gre za dve stvari in sicer za člane občinskega sveta, ki so kot
člani imenovani v svete zavode. Druga stvar so pa člani, ki niso člani občinskega sveta in so s strani
občinskega sveta imenovani v svete zavodov.
Miro Eržen je povedal, da v nekaterih primerih predstavniki občine v svetih zavodov nimajo veliko
možnosti za odločanje.
Cvetka Pavlovčič je predlagala, da v svete zavodov imenujejo takšne predstavnike, ki bodo
pripravljeni delati.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je povedal, da morajo stranke in liste, ki so sodelovale na volitvah v 60 dneh po
dnevu glasovanja občinskemu svetu in računskemu sodišču posredovati finančna poročila volilne
kampanje. Poročila so posredovali naslednji organizatorji volilne kampanje: Nestrankarska
Zgornjesavska dolina, Lista za razvoj športa in turizma Kranjska Gora, DeSUS, LDS, N.Si, SNS,
AS, Lista glas občanov, SLS, SDS, SD. Naknadno so prejeli še poročilo Liste Za našo dolino gre.
Še vedno pa niso prejeli poročila Nestrankarska lista mladih za Kranjsko Goro, na kar jih je občina
tudi pisno opozorila.
V razpravi sta sodelovala:
Miro Eržen je bil mnenja, da se iz poročil večjih strank, ki so sestavljena za območje celotne države
ni moč razbrati, koliko sredstev je bilo porabljenih za posamezno občino.
Župan Jure Žerjav je povedal, da je predsednik računskega sodišča opozoril, da sam zakon o volilni
kampanji ni dorečen.
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Po končani razpravi, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 3/16: Občinski svet občine Kranjska Gora potrjuje predložena poročila o zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo naslednjih strank in list: Nestrankarska
Zgornjesavska dolina, Lista za razvoj športa in turizma Kranjska Gora, DeSUS, LDS, N.Si,
SNS, AS, Lista glas občanov, SLS, SDS, SD in Liste Za našo dolino gre.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil menjavo zemljišča parc.št. 196/2 z delom zemljišča parc.št. 183/1,
obe k.o. Kranjska Gora.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 3/17: Občina Kranjska Gora soglaša s prestavitvijo poti parc. št. 196/2 na del
zemljišča parc. št. 183/1, oba k.o. Kranjska Gora. Natančna odmera se ugotovi z geodetsko
izmero, ki jo naroči in plača Miklič Slavko. Po prejemu odločb in obvestil Geodetske uprave
Republike Slovenije se sklene menjalna pogodba. Za izvedbo prestavitve poti po sklenitvi
menjalne pogodbe poskrbi Miklič Slavko, ki v celoti nosi tudi vse stroške, ki bodo s to
prestavitvijo nastali.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je povedal, da so predstavitev Evropskega prvenstva v namiznem tenisu za
invalide že opravili. V gradivu, ki so ga prejeli s sklicem pa so tudi uradne objave v UVG ter
mesečno poročilo o izvedbi projekta.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so v gradivu pripravljeni pisni odgovori na vprašanja in pobude
svetnikov na 3. seji OS. Pojasnil je, da so prejeli pisna vprašanja svetnikov Mirka Rabiča, Andreja
Žemva in Jožeta Zupančiča.
3/1 Mirko Rabič – vprašanje – pisno
Zakaj v zdravstveni ambulanti v Mojstrani ni prisoten zdravnik dvakrat na teden? V čem je vzrok in
kakšnim zahtevam bi morali zadostiti, da bi bilo to mogoče? Zaprosil je za pisni odgovor.
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3/2 Andrej Žemva – pobuda – pisno
Pobuda za pričetek aktivnosti za sprejem Odloka o cestno-prometni ureditvi v Občini Kranjska
Gora, Odlok o občinskem redarstvu Občine Kranjska Gora in občinskega programa varnosti. Svojo
pobudo je tudi ustno utemeljil. Županu je predlagal, da za to ustanovi poseben odbor, ki se bo s to
zadevo ukvarjal.
3/3 Jože Zupančič – vprašanje – pisno
Zanimalo ga je, kako je s pripravo novega ali dopolnjenega Odloka o podelitvi občinskih priznanj.
Zaprosil je za pisni odgovor. Svoje vprašanje je obrazložil. Predlagal je, da se pridobijo vzorci
podobnih odlokov v drugih občinah.
Župan Jure Žerjav je predlagal, da se skliče Žirija za priznanja, kateri član je tudi Jože Zupančič.
Mirko Rabič je povedal, da kot predsednik Žirije za priznanja že pripravlja določene predloge.
Miro Eržen je bil menja, da je bila v preteklosti največja napaka, da so na občinskem svetu lahko
spreminjali predloge Žirije. Predlagal je, da bi športnike obravnavali drugače.
3/4 Jože Zupančič – pobuda – pisno
Predlagal je, da v proračunu občine za leto 2007 zagotovijo sredstva za preventivno cepljenje raka
na materničnem vratu pri mladih dekletih.
Župan Jure Žerjav se je zahvalil takšno pobudo, ki jih je bilo več. V predlogu proračuna so
predvideli sredstva za omenjeno cepivo.
3/5 Miro Eržen – vprašanje – ustno
Opozoril je, da se pojavlja v alpskih dolinah organizirana kraja vozil, ki jih planinci parkirajo v
dolini in gredo v gore. Postajo mejne policije Kranjska Gora naj se vpraša, kako se bo ukrepalo v
zvezi s omenjeno problematiko? Zaprosil je za odgovor.
3/6 Božidar Tarman – pobuda – ustno
Predlagal je, da bi se občina pobratila z občino Santa Marinelo v Italiji, saj aktivnosti potekajo že
skoraj 10 let.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je to pobratenje v okviru športnih društev, ni pa bila potrjena na
občinskem svetu. Predlagal je svetnikom, da o tem razmislijo.
Miro Eržen je predlagal, da se občina pobrati s takšno občino, s katero bo imela naša občina kakšno
korist.

Seja je bila zaključena ob 22.20 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

