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: 15.02.2007
Z A P I S N I K
4. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 14.02.2007 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, dr. Janez Mlinar, Marinka Puc
Koplan (15 od 16).
Bogomir Košir – opravičeno odsoten
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Jože Brudar, Egidija
Košir Mrovlje, Vlasta Skumavc Rabič, Mojca Prešeren – občina.
 PRISOTNI NOVINARJI: Matjaž Arih – ATM.
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 3. seje občinskega sveta.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo zapisnik 3. seje občinskega sveta. Zapisnik so člani prejeli
po pošti.
Ker na zapisnik ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 4/1: Potrdi se zapisnik 3. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so svetniki naknadno po pošti prejeli še amandmaje k proračunu,
gradivo Komisije za MVVI, na sami seji pa so prejeli zapisnike odborov ter sklepe o plačah
svetnikov.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
II.
1.
2.
3.
4.
5.

DNEVNI RED:
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2007 – druga obravnava
Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
MVVI
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.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je občinski svet na prejšnji seji sprejel predlog proračuna v prvi
obravnavi. V skladu s statutom so Odlok o proračunu obravnavali naslednji odbori: odbor za
kmetijstvo in gozdarstvo, odbor za vzgojo, izobraževanje in kulturo, odbor za komunalo in javno
infrastrukturo, odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja, odbor za zdravstvo, socialno
varstvo in skrbstvo ter odbor za turizem, gospodarstvo in obrt. Glede na to, da odbori niso imeli
konkretnih predlogov za spremembo proračuna, je predlagal, da najprej obravnavajo vložene
amandmaje ter o vsakem amandmaju po razpravi glasujejo. Na koncu pa glasujejo o proračunu v
celoti.
V skladu s poslovnikom so bili vloženi naslednji amandmaji:
 Amandma župana Jureta Žerjava
 Amandma svetnika Andreja Žemva
 Amandma svetnika Božidarja Tarmana
 Amandma svetnika Slavka Mikliča
 Amandma svetnika Roberta Plavčaka
Župan Jure Žerjav je predstavil svoj amandma.
V razpravi je sodeloval Jože Zupančič, ki ga je zanimalo, če bi morali gasilci podati kakšno soglasje
k predlagani spremembi. Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so se o tej spremembi dogovorili na
predsedstvu GZ Kranjska Gora. Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
Amandma 4/1: 032002 postavka Prostovoljna gasilska društva se zmanjša za 2.000 eur, za
enak znesek se poveča postavka 032003 Gasilska zveza Kranjska Gora. V obrazložitvi se doda
tekst: in delovanje gasilske mladine.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.
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Župan Jure Žerjav je predstavil amandma svetnika Andreja Žemva.
V razpravi je so sodelovali:
Miro Eržen: glede na spremembe v GRS ga je zanimalo, kdo bo sedaj najemnik teh prostorov.
Andrej Žemva: Pogodbo bo podpisalo Planinsko društvo Kranjska Gora, pod katero spada GRS
Kranjska Gora.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
Amandma 4/2: Postavki številka 03005 Gorska reševalna služba se pri načrtovanju sredstev
za sofinanciranje GRS za leto 2007 iz posebnega dela Proračuna, doda podpostavka številka
4121 najemnina prostora za skladišče GRS Kranjska Gora. Sredstva naj se zaradi pravila
ravnovesja med proračunskimi prejemki in izdatki prerazporedijo iz postavke financiranja
sejnin LAS številka 109005, podpostavka številka 402905 v višini 1252 EUR.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je predstavil amandma svetnika Tarmana Božidarja. Predlagal je, da svetniki
amandmaja ne podprejo. Predlagatelju je predlagal, da se poveže z JP Komunalo, da skupaj
pripravijo načrt za sanacijo divjega odlagališča.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Izpostavil je podatke o cenah vzdrževanja zelenic, košnje obcestnega pasu,
ocvetličenje in vzdrževanje spominskih parkov. Po njegovem mnenju so stroški previsoki.
Božidar Tarman: Pojasnil je, da je amandma vložil, ker je bil mnenja, da predlagana sredstva ne
zadostujejo za ureditev platoja.
Jože Zupančič: Strinjal se je z županom, da se amandmaja ne podpre. Priporočil je občini in
komunali, da se bolj posveti črnim odlagališčem.
Slavko Miklič: Pojasnil je, da je cena ocvetličenja določena zelo realno glede na to, da se cvetice
menjajo trikrat letno.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
Amandma 4/3: Postavka 051005 Urejanje divjih odlagališč se poveča za 5.000,00 EUR.
Sredstva se prerazporedijo iz postavke 049003 Vzdrževanje javnih zelenic.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 1
PROTI – 14

Amandma ni bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je predstavil dva amandmaja svetnika Slavka Mikliča.
V prvem amandmaju pri postavki 0422106 – vzdrževanje gozdnih cest, svetnik predlaga, naj se
doda tudi skrb in vzdrževanje hudourniških objektov, ki niso širše državnega pomena in je za njih
odgovorna lokalna skupnost. To dopolnilo je smiselno tudi pod poglavje 05 – Varstvo okolja.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da plan vzdrževanja pripravi Zavod za gozdove. Sredstva so
namenska za vzdrževanje gozdnih cest in se ne morejo porabiti za prelagane spremembe.
Svetniki o tem amandmaju niso glasovali.
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Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
Amandma 4/4: Pri postavki 045101 – vzdrževalna dela na občinskih cestah – je potrebno
upoštevati potrebe obeleževanja občinskih cest, poti in križišč s primernimi obvestilnimi
tablami in kažipoti.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je predstavil amandma svetnika Roberta Plavčaka za dokončanje investicije
prostorov KS Rute. Pojasnil je, zakaj amandmaja ne podpira.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Pri predlogu je storil napako, saj ni upošteval že porabljena sredstva. Dodatno je
obrazložil popravljen predlog amandmaja.
Mirko Rabič: Bil je mnenja, da so v krajevni skupnosti Rute o tem razpravljali in se strinjali s
predvidenimi sredstvi. Predlagal je, da se proračun sprejme v predlagani obliki. V kolikor pa bi
ugotovili, da bi imela občina več prihodkov, bi lahko sredstva zagotovili iz rebalansa.
Andrej Žemva: Svet KS Rute je o tem razpravljal ter se strinjal s predlaganimi sredstvi. Amandmaja
ne podpira. V primeru pa, da bo prišlo do rebalansa bi prioritetno namenili sredstva za omenjeni
projekt.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
Amandma 4/5: Za dokončanje investicije, proračunska postavka 013303 poslovni prostori
krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, se zagotovijo sredstva, ki se
prerazporedijo iz naslednjih proračunskih postavk:
1. Iz pror. Postavke št. 045102 »ZIMSKA SLUŽBA« 50.000,00 EUR
2. Iz pror. Postavke št. 047303 » HIŠA PR KATR« 15.440,00 EUR
3. Iz pror. Postavke št. 081005 » INVESTICIJE V ŠPORT« 160.658,00 EUR
4. Iz pror. Postavke št. 032006 » NAKUP GASILSKEGA VOZILA« 58.912,00 EUR
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 3
PROTI – 12

Amandma ni bil sprejet.
Ker ni bilo razprave na proračun v celoti, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 4/2: Občinski svet sprejme odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2007 v
predloženem besedilu z upoštevanjem sprejetih amandmajev.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.

10

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Ad 2.
Župan Jure Žerjav in Vlasta Skumavc Rabič sta podala pojasnila k ceni socialno varstvene storitve
pomoč na domu. Gradivo za točko so člani sveta prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Žemva: Odbor za zdravstvo in socialno varnost je zadevo obravnaval in se strinjal s
predlaganim sklepom.
Jože Zupančič: Izvajalci teh del so bili včasih izbrani preko javnih del. Kako je to sedaj? Preko
javnih del je bilo zaposlenih tudi nekaj delavcev iz naše občine.
Vlasta Skumavc Rabič: Sedaj so delavke za to delo izbrane preko aktivne politike zaposlovanja.
Tudi sedaj sta dve delavki zaposleni iz naše občine. Podrobno je obrazložila delovanje pomoči na
domu ter cene pomoči na domu.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 4/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje Domu upokojencev dr.Franceta Bergla
Jesenice soglasje k ceni storitve pomoč na domu in soglasje k subvenciji k ceni storitve pomoč
na domu v naslednji višini:
Cena storitve pomoč na domu
Cena v delovnih dneh
Cena v nedeljah
Cena ob praznikih in dela prostih dnevih

€
14,65
20,51
21,98

subvencija občine €
7,32
12,07
13,26

cena za uporabnike €
2,78
3,89
4,17

Cene stopijo v veljavo 1.3.2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali točko Komisije za MVVI. Člani sveta so gradivo
prejeli naknadno po pošti.
Predsednik Komisije za MVVI Slavko Miklič je pojasnil, da je Komisija obravnavala dve zadevi in
sicer imenovanje Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter imenovanje Nadzornega odbora
občine.
Na podlagi poziva Komisije za MVVI so za imenovanje v Svet za varstvo uporabnikov javnih
dobrin prejeli en predlog, ki ga podajajo v sprejem na občinskem svetu.
Mirko Rabič: Pozval je nosilce list in stranke, da podajo več predlogov za posamezne odbore in
komisije.

Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 4/4:V Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin se imenujejo:
 Jože Zupančič, 20.12.1943, Naselje na bregu 7, 4282 Gozd Martuljek
 Majda Košir, 17.04.1969, Tičarjeva cesta 2, 4280 Kranjska Gora
 Drago Mihalič, 06.09.1963, Naselje pod hribom 7, 4282 Gozd Martuljek
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Slavko Miklič je predstavil še imenovanje novega predstavnika v nadzorni odbor občine.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 4/5: V Nadzorni odbor občine se imenuje:
- Marija Hrovat, Podkoren 34, Kranjska Gora
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet

Ad 4.
Župan je svetnike obvestil, da so imeli z ministrom za šolstvo in šport dr. Zverom ter lastniki
zemljišč v Planici že drugi sestanek. Udeležil se je Sveta županov Gorenjske, kjer so obravnavali
program za naslednje leto. V gradivu so tudi vsa imenovanja občinskega sveta v 3. mandatu.
Predlagal je, da si svetniki zadevo ogledajo in podajo morebitni predlog za zamenjavo.

Ad 5.
4/1 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Zaradi nejasnosti je vprašal župana, kako je z republiškim javnim razpisom, ki so ga prejeli po pošti
od župana. Bil je mnenja, da se kot amatersko društvo na takšen razpis ne morejo prijaviti.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil razpis poslan vsem športnim društvom v občini.
4/2 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Pojasnil je, da ima svet Ragorja sejo. Zanimalo ga je, če ima občina oz. občinska uprava kaj takega,
kar bi moral na seji izpostaviti?
4/3 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Ob zadnjem snegu je prišlo do loma dreves na poti k Zelencam. Zanimalo ga je, če mora kot
predsednik Komisije za planinstvo, TNP in naravni rezervat Zelenci pri tem kaj ukrepati?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je s strani TNP prišla pobuda, da se skliče sestanek in opravi
ogled.
Jože Zupančič je zaprosil, če bo lahko na tem sestanku prisoten.
4/4 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Prejel je dva sklepa o določitvi plačila. Zanimalo ga je, zakaj dva sklepa in če morajo kaj podpisati.
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so svetniki prejeli vsi po dva sklepa zaradi tega, ker se je od
začetka mandata pa do sedaj spremenila zakonodaja. Pojasnjeno je bilo, da so vsi prisotni prejeli
sklepa, zato ni potrebno nič podpisovati.
4/5 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, zakaj je bilo potrebno posredovati dodatne podatke o svetnikih.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je občina prejela zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije, da
posredujejo podatke o občinskih funkcionarjih. Ker vseh podatkov na občini ni bilo, so pozvali
svetnike, da sporočijo manjkajoče podatke.
4/6 Vlasta Kotnik – pobuda – ustno
Ker se bliža pokal Vitranc je povabila vse svetnike, da si tekmovanje ogledajo. Dobili bodo tudi
vabila.
4/7 Zdenka Kersnik – pobuda – ustno
Odboru za zdravstvo socialno varstvo in skrbstvo je predlagala, da prouči tudi druge možnosti
pomoči starejšim in hudo bolnim kot so npr. gumb za pomoč varovanja na daljavo. Predlagala je, da
podajo predloge in poročajo o možni rešitvi.
4/8 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Ustavno sodišče je razveljavilo Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora v občini Kranjska
Gora. Podal je pobudo za začetek postopka za takojšnjo spremembo odloka po predpisanem
postopku, kot je to potrebno in kot je zahteva ustavnega sodišča.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bila odločba šele pred kratkim objavljena v Uradnem listu. Na
naslednji seji bodo svetniki o tem bolj podrobno tudi seznanjeni. Predlagal je, da to pobudo
obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja.
Blaž Knific je pojasnil, da je Odbor odlok že obravnaval in bo za to pripravljeno tudi gradivo.
4/9 Miro Eržen – pobuda – ustno
Občinskemu svetu oz. pristojnemu odboru je predlagal, da sprejme sklep, da se pri določitvi višine
plačila vrtca kot olajšava upošteva kredit za reševanje stanovanjskega vprašanja.
Obrazložil je, da mladim družinam plačilo vrtca predstavlja velik strošek. Večina ljudi ne prejema
nadpovprečnih dohodkov. Takšne sklepe so že prejele nekatere občine.
4/10 Miro Eržen – informacija
V času ko poteka seja občinskega sveta poteka tudi predstavitev upravljavskega načrta Zavoda TNP
na Dovjem. Glede na to, da ima občina veliko ozemlja v TNP, se je z upravo dogovoril, da bi še
enkrat pripravili to predstavitev. Pozval je svetnike, da se predstavitve tudi udeležijo.
Seja je bila zaključena ob 18.10 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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