O B Č I N A
KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET

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

Št.:

Datum: 25.10.2005

Z A P I S N I K
29. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 24.10.2005 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.

PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Bogomir Košir, Branka Vovk,
Emil Tavčar, Slavko Miklič, Franc Makše, Črtomir Kosmač, Žiga Židan (prišel 18.45),
Gregor Benedik, Bojan Kordič, Miro Eržen, Klavdija Gomboc (odšla 22.45), Robert
Robič, dr. Janez Mlinar, Jože Krivc, Jože Zupančič in Gregor Benedik (15 od 16).
Branko Dolhar – odsotni.
 POROČEVALCI IN DRUGI PRISOTNI: Jože Brudar – tajnik občine; Vlasta
Skumavc Rabič, Vida Černe – občina; Emil Brezavšček – OŠ Mojstrana; Marko
Dulmin – OŠ Kranjska Gora; Branka Smole – Gledališče Toneta Čufarja; Cvetka
Tropenauer Martinčič – Občinska knjižnica Jesenice; Irena Lačen Benedičič –
Gornjesavski muzej Jesenice; Jaka Hrastnik – LTO Kranjska Gora; Henrika Zupan –
JP Komunala Kranjska Gora.
 PRISOTNI NOVINARJI: Mirko Rabič – Radio Triglav, Matjaž Arih – ATM

Seja je posneta na 6 avdio kaset (tč.1,2,3,4,5,6).
Gradivo je objavljeno tudi na internetni strani www.kranjska-gora.si (občina, občinski svet).
Župan Jure Žerjav je vse prisotne lepo pozdravil.
Povedal je, da so svetniki pred sejo dobili še dodatno gradivo in sicer:
 Vprašanja in pobude svetnika Joža Zupančiča
 Zapisnik 7. seje Odbora za vzgojo, izobraževanje in kulturo
 Organizacijska shema in pregled delovnih mest JP Komunala
 Odgovori na pisna vprašanja in pobude svetnikov, krajevnih skupnosti in občanov
Kranjske Gore – dopis skupine svetnikov
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Svetniki so najprej obravnavali
I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 28. seje.

Ad 1.
Svetniki so zapisnik 28. seje prejeli s sklicem 29. seje. Župan Jure Žerjav je dal zapisnik v
obravnavo.

Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 29/1: Potrdi se zapisnik 28. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
II. DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osrednja tema – šolstvo in kultura
LTO – poročilo o delu za obdobje januar – avgust 2005
LTO – organizacija turistične informativne dejavnosti
Predlog za spremembo cen letnega in zimskega vzdrževanja
Dopolnitev organizacijske sheme delovnih mest v javnem podjetju Komunala
Kranjska Gora d.o.o.
Informacije, vprašanja in pobude

Bogomir Košir:
 Predlagal je, da se 6. točka dnevnega reda Informacije, vprašanja in pobude prestavi na
prvo točko dnevnega reda.
Župan Jure Žerjav:
 Predlagal je, da glede na to, da imajo povabljene goste, da se držijo dnevnega reda.
Bojan Kordič:
 Strinjal se je s Bogomirjem Koširjem, da se točka 6 prestavi na prvo mesto.
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Miro Eržen:
 Predlagal je, da bi bila točka Informacije, vprašanja in pobude vedno na prvem mestu
dnevnega reda sej občinskega sveta.
Jože Zupančič:
 Povedal je, da so se že nekaj sej nazaj dogovorili, da bo točka Informacije, vprašanja in
pobude na prvem mestu dnevnega reda.

Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
Predlog zamenjave točke: Točka 6. Informacije, vprašanja in pobude se prestavi na prvo
mesto dnevnega reda.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 10
PROTI – 1

Zupančič glasoval ZA.
Predlog je bil sprejet.
Jože Krivc:
 Predlagal je, da se točka Informacije, vprašanja in pobude vedno na prvem mestu
dnevnega reda.
Župan Jure Žerjav:
 Prebral je del poslovnika občinskega sveta, ki govori o dnevnem redu na sejah OS.
Ker ni bilo več razprave na dnevni red je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Informacije, vprašanja in pobude
2. Osrednja tema – šolstvo in kultura
3. LTO – poročilo o delu za obdobje januar – avgust 2005
4. LTO – organizacija turistične informativne dejavnosti
5. Predlog za spremembo cen letnega in zimskega vzdrževanja
6. Dopolnitev organizacijske sheme delovnih mest v javnem podjetju Komunala
Kranjska Gora d.o.o.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Jože Zupančič glasoval ZA.
Dnevni red je bil sprejet.
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil dopis v zvezi z predlaganjem kandidatov za sodnike porotnike
na Okrožnem sodišču v Kranju, katerega so svetniki prejeli v gradivu za sejo.
Miro Eržen:
 Zanimali so ga kriteriji za kandidate za sodnike porotnike.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da so kriteriji navedeni v dopisu. Politične stranke po zakonu ne morejo
predlagati kandidate za sodnike porotnike.
Jože Zupančič:
 Zanimalo ga je, če se lahko dobi informacija, kdo so bili do sedaj sodniki porotniki.
Jože Brudar:
 Iz arhiva lahko pridobijo podatke, katere sodnike porotnike je predlagal občinski svet. O
ostalih sodnikih porotnikih pa ni podatkov.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 29/2: Do srede, 02.11.2005 do 12 ure, se posreduje Komisiji za MVVI pisne
predloge kandidatov za sodnike porotnike. O teh kandidatih se bo odločalo na naslednji
seji občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
Bogomir Košir:
 Prebral je dopis »Odgovori na pisna vprašanja in pobude svetnikov, krajevnih skupnosti
in občanov Kranjske Gore«, katerega je podpisalo 10 svetnikov in so ga predali županu
pred sejo. Opozoril je, da bo potrebno popraviti nekaj odlokov.
Župan Jure Žerjav:
 Na večino vprašanj, ki se nanašajo na pristojnost občine se je odgovorilo. Pojasnil je
posamezne primere. Do naslednje seje se bo pripravil odgovor na dopis.
Jože Zupančič:
 Prebral in obrazložil je vprašanja in pobude, ki jih je pripravil in so jih svetniki dobili
pred sejo in sicer:
 Kako potekajo občinske dejavnosti v vezi reševanja športnega centra Planica, katerega
lastnica je občina?
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 Predlog občinskemu svetu, da ustanovi odbor pri občinskem svetu za ureditev razmer na
magistralni in regionalni cesti v občini.
 Predlog, da na vsaki seji poroča o svojem delu za občino tudi podžupan občine Kranjska
Gora.
Jože Krivc:
 Podprl je Joža Zupančiča pri njegovih pobudah.
Župan Jure Žerjav:
 Odgovori Jožu Zupančiču bodo podani v pisni obliki. Glede Planice je povedal, da na
Ministrstvu za šolstvo in šport potekajo z ministrom razgovori. Na Direktoratu za šport
je bila za ta namen ustanovljena komisija. V komisiji s strani občine Kranjska Gora
sodelujeta župan in tajnik občine. Pojasnil je zadeve glede obnove 120 metrske
skakalnice.
 Strinjal se je s pobudo Joža Zupančiča glede magistralne in regionalne ceste v občini.
Nalogo bi lahko prevzel Odbor za komunalo in komunalno infrastrukturo ali pa bi v ta
namen ustanovili svoj odbor.
Jože Zupančič:
 Bil je mnenja, da negativna mnenja o Planici slabo vplivajo na celotno gospodarstvo v
občini.
Črtomir Kosmač:
 Zanimalo ga je, kaj občina dela na tem, da bi ostal dežurni zdravnik?
 Ob zadnjem požaru v Jasni so zaradi ukinitve električarja na tem območju čakali zelo
dolgo, da je električar prišel odklopiti elektriko na gorečem objektu. Gasilci so bili
zaradi tega v nevarnosti.
 Postavil je vprašanje, kako je z domom starostnikov?
 Kako je s pobiranjem pavšalne turistične takse?
 Kaj se bo storilo, da bi čim prej zaživela služba komunalnega redarstva?
 Izpostavil je problem, da se kmetijska zemljišča spreminjajo v nogometna igrišča in
parkirišča. Zanimalo ga je, če bodo sedaj še naprej spreminjali kmetijska zemljišča v
zemljišče za gradnjo.
 Zanimalo ga je, kako je z izvajanjem Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora
v občini Kranjska Gora. Pojavil se je nov apartmajski objekt TNP.
 Glede na to, da se bosta v Kranjski Gori gradila še dva hotela je bil mnenja, da bo
vprašljiva požarna varnost.
Župan Jure Žerjav:
 Na vprašanja Črtomira Kosmača se bodo pripravili pisni odgovori.
 Za tretjega zdravnika je bil objavljen razpis s službenem stanovanju v Kranjski Gori. Na
razpis se ni prijavil nihče in ga bo potrebno ponoviti.
 Na problem električarja so Elektro tudi opozorili.
 Glede doma ostarelih, je bila informacija zelo obširno podana na eni od prejšnjih sej.
 Pavšalna turistična taksa se bo pričela pobirati v letu 2006.
 Problem spreminjanja kmetijskih zemljišč v stavbna so na občinskem svetu že
velikokrat obravnavali.
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 Nogometno igrišče v Rutču se bo uredilo na stavbnem zemljišču prav tako tudi
parkirišče pred policijsko postajo v Kranjski Gori.
 Glede Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora v občini Kranjska Gora je
povedal, da je bilo na UE Jesenice zaradi omenjenega Odloka izdanih kar nekaj
negativnih mnenj k gradnji. Na problem apartmajev TNP so že opozorili inšpekcijo.
Bojan Kordič:
 Podprl je predhodnike.
 Opozoril je na problematiko težkega tovornega prometa po občini. Občina je dolžna, da
o tem opozori upravljaljca ceste. Ponovno se je izdalo dovoljenje, da se vozi pesek iz
Italije. Dovoliti bi morali samo promet za lokalni dovoz. Na cesti se zaradi težkega
tovornega pometa pojavljajo kolesnice.
 Občina bi morala reagirati na neresnične navedbe v časopisu Večer glede Planice, kjer je
bilo zapisano, da je občina Kranjska Gora glavna investitorka na 120 metrski skakalnici.
 Kdaj se bo obravnavala točka Okolje in prostor, katera je bila umaknjena z dnevnega
reda prejšnje seje občinskega sveta?
 Ponovno je opozoril na gradnjo v strogem varovanem pasu Martuljkove skupine. V
zvezi s to gradnjo je podal županu pisno vprašanje, ki ga je prebral vsem svetnikom.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da se bodo Bojanu Kordiču pripravili pisni odgovori.
 Glede prometnega znaka na križišču iz avtoceste na Hrušici je občina že opozorila
Direkcijo za državne ceste ter Ministra za promet in zveze, da se dopolnilna tabla
zamenja in se navede »dovoljeno za lokalni dovoz«, prav tako se takšna tabla postavi na
mejnem prehodu Rateče.
 v družbenem planu iz leta 1987 v grafičnem delu ima meje zavarovanega pasa
Martuljkove skupine vrisanega po meji Triglavskega narodnega parka. Družbeni plan je
za izdajo gradbenih dovoljenj UE Jesenice zakon. Inšpekcija je ugotovila, da sporne
gradnje na omenjenem območju ni. Na parceli, kjer se je gradila hiša ni bilo plombe v
zemljiški knjigi. Na vseh ostalih parcelah na tem območju so bile plombe v zemljiško
knjigo vpisane leta 1951. Potrebno bo ugotoviti ali je bil Odlok o zavarovanju
Martuljkove skupine iz leta 1949 kdaj spremenjen. To je območje razpršene gradnje in
po sedaj veljavnih aktih se takšna gradnja kot je bila v Jasni ne more ponoviti.
Bojan Kordič:
 Preko Pravne fakultete v Ljubljani bi lahko pridobili pravno mnenje, kdo ima v tej
zadevi prav. Prosil je za pisni odgovor.
Klavdija Gomboc:
 Bila je mnenja, da so predpisi na spletni strani občine, ki so po abecednem vrstnem redu
nepregledni. Predpisi občine naj bi se uredil po posameznih področjih in po
kronološkem redu sprejema. Zanimalo jo je, kako je z veljavnostjo nekaterih odlokov, ki
veljajo že 10 let. Kdo s strani občine Kranjska Gora pripravlja spremembe odlokov?
 Kdaj bo strategija turizma prišla v drugo branje na občinski svet?
 Kdaj bo pripravljena prostorska strategija občine Kranjska Gora?
 Povedala je, da se je v neposredni bližini smučišča v Kranjski Gori postavil objekt. Če
bo tam sidro zanihalo bo zadelo ob objekt.
 Na sejo občinskega sveta bi morali povabiti načelnika UE Jesenice.
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Župan Jure Žerjav:
 Pripombo o urejanju spletnih strani bo posredovana urejevalcu spletnih strani.
 Strategija turizma je pripravljena. Zaradi obsežnosti gradiva te sejo bodo strategijo
turizma obravnavali na naslednji seji občinskega sveta.
 Razpis za prostorsko strategijo je bil zaradi nejasnosti razveljavljen. Razpis se je
ponovno objavil.
 Načelnika UE Jesenice so na sejo že vabili, vendar se vabilu ni odzval. Občina ni organ,
ki bi lahko načelniku odrejala naloge. Ponovno ga bodo povabili na sejo občinskega
sveta.
Miro Eržen:
 Zanimalo ga je, kakšna je pravna možnost, da iz naslova plačila koncesnine opravijo
sanacijska dela poškodb po izgradnji kanalizacije na račun koncesionarja.
 V zvezi s Planico bi morali pripraviti terminski načrt sanacije.
 Glede pobude za odbor za urejanje ceste je povedal, da bi morali spremljati projekte na
cestnem omrežju. Celotna KS Dovje Mojstrana je nezadovoljna z rešitvijo križišča na
Dovjem.
Župan Jure Žerjav:
 Glede križišča na Dovjem je povedal, da so strokovne rešitve stvar stroke. Direkciji za
državne ceste je občina predlagala, da financira podhod, vendar se s tem na Direkciji
niso strinjali. Direkcijo so tudi ponovno opozorili na oba vhoda v Mojstrano.
 Glede odgovornosti koncesionarja bo pripravljen pisni odgovor.
Jože Zupančič:
 Poročal je o dejavnosti na sejah v Ragorju. Podrobno poročilo po pripravil v pisni obliki
in bo posredovano občinskemu svetu.
Gregor Benedik:
 Glede dopisa o pisnih odgovorih je povedal, da so podobna vprašanja podali že
februarja. Dobili so samo delni odgovor z Oddelka za okolje in prostor. Drugih
odgovorov pa niso pridobili. Zanimalo ga je, kako je pri apartmajih s pobiranjem
prispevka za uporabo stavbnega zemljišča.
Župan Jure Žerjav:
 Glede zaračunavanja prispevka za uporabo stavbnega zemljišča bi morali pogledati v
odlok kakšna je razlika med poslovnim namenom in fizičnim namenom za sekundarno
bivališče.
Slavko Miklič:
 Predlagal je, da bi se prodaja mineralov na trgu pred cerkvijo vključila tudi v program
LTO. Občina bi bila lahko v pomoči pri iskanju primerne lokacije za nemoteno prodajo.
Župan Jure Žerjav:
 Občina Kranjska Gora nima lokalov za oddajanje. Pomagajo pa s svetovanjem, na katere
osebe naj se posamezniki obrnejo, da bi uredili zadeve. Glede promocije bodo zadevo
posredovali LTO-ju.
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Robert Robič:
 Podprl je predhodnike pri podajanju pobud.
 Točka Informacije, vprašanja in pobude bi morala tudi v bodoče ostati na prvem mestu
dnevnega reda seje občinskega sveta.
 Svetniki niso dobili odgovore na svoja vprašanja. To kaže na aroganten odnos uprave na
vprašanje svetnikov.
 Spletna stran je zastarela, zato je predlagal celovito prenovo spletnih strani. Na spletni
strani občine ni seznama svetnikov v občinskem svetu.
Župan Jure Žerjav:
 Pobuda za prenovo spletnih strani se bo upoštevala. V kolikor bodo šli v prenovo
spletnih strani bo to povezano s stroški. Seznam svetnikov je objavljen na spletni strani
občine.
Bogomir Košir:
 Na policijski postaji je nameščenih kar nekaj kamer. Pred policijsko postajo se sedaj
ureja parkirišče. Na tem parkirišču bi morali postaviti luči s tem bi dobili video nadzor
nad parkiriščem. O tem bi se lahko pogovorili s policijo.
Župan Jure Žerjav:
 Pobudo bodo prenesli policiji. Glede razsvetljave se bodo poskušali dogovoriti z Družbo
za državne ceste, da bi osvetlila celotno križišče. Na tem parkirišču bi lahko uredili tudi
parkirišče za avtodome.
Franc Makše:
 Bil je mnenja, da bi morala policija vsa vozila, ki kršijo prepoved vožnje težkega
tovornega prometa zavračati.
 Opozoril je nato, da v petek in v soboto v Kranjski Gori ni bilo zdravnika.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil gradivo za šolstvo in kulturo, katero so svetniki
prejeli v gradivu za sejo.
Janez Mlinar:
 Pohvalil pripravljeno gradivo. Predstavil je delo odbora za vzgojo, izobraževanje in
kulturo. Izpostavil je problematiko financiranja amaterskih kulturnih društev ter njihovo
delo. Kulturna društva bi morala več sodelovati pri poletnih prireditvah v občini.
Zanimalo ga je, kako se bo v OŠ Kranjska Gora reševal problem odvečnih učiteljev
zaradi zmanjševanja števila otrok ter kakšni so plani investicij v prihodnjem obdobju.
Marko Dulmin:
 Predstavil je problem reševanja odvečnih učiteljev zaradi zmanjšanja števila otrok.
Problem se bo pojavil predvsem čez nekaj let v višjih letnikih. Učitelji bodo morali
pristati na 85% zaposlitev. Z notranjimi prerazporeditvami skušajo odpraviti to
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problematiko. Glede investicije je povedal, da bodo v prihodnje morali obnoviti fasado,
parket v telovadnici ter kuhinjo.
Franc Makše:
 Postavil je vprašanja ravnatelju OŠ Kranjska Gora. Otroci premalo sodelujejo na
prireditvah v občini. Premalo je izobraževanja otrok o drogah v šoli. Izpostavi je
problematiko kajenja v okolici šole. Zanimalo ga je, zakaj so morali otroci pri pouku
slovenščine v spisu napisati življenjepis staršev. Povedal je, da so bili otroki cepljenji
brez vednosti staršev. Zanimalo ga je, kako je glede neenakosti pri ocenjevanju otrok.
Marko Dulmin:
 Pojasnil je, da imajo vedno v pripravljenosti eno skupino otrok za nastope na
prireditvah. Glede kajenja je povedal, da v okolici šole kadijo predvsem učenci, ki so
šolo že zapustili. Več izobraževanja o drogah bi pomenila prevelika reklama za droge,
zato se izvaja izobraževanje v nekih določenih okvirih. Glede ocenjevanja je povedal, da
učenec preko celega leta dobi več ocen. Tema pri slovenščini, ko so morali otroci
napisati življenjepis staršev se mu ni zdela sporna.
Jože Zupančič:
 Zanimalo ga je, kako se bodo krili stroški za muzeje, ki jih je v občini vedno več.
Ravnatelja obeh osnovnih šol je vprašal kako poimujeta vrtec. Ali je to varstvena
ustanova ali izobraževalna ustanova?
Emil Brezavšček:
 Vrtec je predvsem vzgojna in tudi varstvena ustanova. Problem glede kapacitet vrtca,
kot se pojavljajo nekje po Sloveniji nimajo.
Marko Dulmin:
 Vrtec je vzgojno varstvena enota. Glede vpisa nimajo težav. V kolikor bi bilo v Kranjski
Gori premalo prostora, bi lahko otroke vpisali v vrtcu v Ratečah.
Janez Mlinar:
 Glede vprašanja ali je vrtec vzgojna ali varstvena enota je bil mnenja, da je to odvisno
predvsem od človeka, ki dela na tem področju.
Župan Jure Žerjav:
 Glede muzeja v Ratečah iščejo koncept muzeja. Povezali bi se lahko s Planico. Glede
investicije v OŠ Kranjsko Goro je povedal, da bo potrebno obnoviti telovadnico, fasado
ter obnoviti stari del vrtca.
Jože Zupančič:
 Marku Dulminu je predlagal, da glede na to, da se v telovadnici nabira prah preverijo
folijo na stropu telovadnice. Prah bi bil lahko posledica drobljenja izolacije.
Marko Dulmin:
 Zadeva se bo pregledala.
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Irena Lačen Benedičič:
 Predstavila je delovanje Gornjesavskega muzeja Jesenice. Opozorila je na problematiko
Triglavske muzejske zbirke v Mojstrani. Kandidirali so na državna sredstva za
postavitev muzejske zbirke v muzeju Rateče, vendar niso bili uspešni. Obisk muzejev v
občini se je v letošnjem letu povečal. Nujno bo potrebno zamenjati streho na Liznikovi
hiši v Kranjski Gori. Predstavila je program za leto 2006.
Cvetka Tropenauer Martinčič:
 Zahvalila se je občinskemu svetu za dve veliki investiciji v knjižnico Kranjska Gora in
Mojstrano. Obisk v knjižnicah se zelo povečuje.
Branka Smole:
 Čestitala je za novo dvorano v Kranjski Gori. Zanimala jo je možnost organiziranja
predstav v novi dvorani. Prestavila je informacijo o abonentih iz občine Kranjska Gora.
Nekateri so protestno reagirali, ker ni več subvencije iz občine Kranjska Gora.
Janez Mlinar:
 Organizacija predstave v novi dvorani predstavlja določene stroške.
Jože Zupančič:
 Glede subvencij za abonmaje je bil mnenja, da ne bi smeli na to gledati preveč osebno.
Župan Jure Žerjav:
 Glede organizacije predstav bi se morali obrniti na Silva Poljanška iz podjetja
Infrasport.
Jože Krivc:
 Pojasnil je, da je dvorano tehnično primerna za organizacijo predstav.
Branka Smole:
 28. decembra bo koncert pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora v novi dvorani.
Žiga Židan:
 Zanimalo ga je, če je že kaj storjenega na razširitvi seznama objektov, ki so razglašeni
za naravno in kulturno dediščino. Zanimalo ga je sodelovanje med LTO in
Gornjesavskim muzejem Jesenice.
Irena Lačen Benedičič:
 Povedala je, da sodelujejo z LTO Kranjska Gora. Predstavila je podatke o obiskih
muzejev.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da Zavod za varstvo kulturne dediščine še ni obdelal občine Kranjska Gora.
Miro Eržen:
 Predstavil je aktivnosti glede Slovenskega planinskega muzeja. Svetnike je povabil na
predstavitev projekta. Bil je mnenja, da premalo spoštujejo občinski praznik. Nekaj več
sredstev bi lahko namenili za organizacijo Aljaževih dnevov.
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Župan Jure Žerjav:
 Pobuda za občinski praznik je dobrodošla.
Jože Zupančič:
 Občinski praznik bi moral potekati skozi ves avgust.
Slavko Miklič:
 Pogrešal je poročilo o galeriji Radman. Več bi morali skrbeti za vzdrževanje starega
pokopališča v Kranjski Gori. V osnovnih šolah bi morali podati več možnosti za
glasbeno vzgojo, da bi v prihodnosti organizirali svoj pihalni orkester.
Župan Jure Žerjav:
 Glede orkestra bo potrebno preveriti, če je dovolj otrok zainteresiranih za takšen
orkester. Ureditev pokopališča bodo obravnavali pri komunalnih ureditvah. V gradivu so
poročila Zavodov katerih soustanovitelj je občina Kranjska Gora. Galerija Radman je
privatna galerija. Gospoda Radmana se bo pozvalo, da poda poročilo za občinski svet.
Emil Brezavšček:
 Pojasnil je, da so zadovoljni z glasbeno vzgojo v šoli. Predstavil je dejavnost učencev
glasbe.
Robert Robič:
 Pohvalil je pripravljeno gradivo. Zanimalo ga je, kam bosta ravnatelja OŠ namenjala
največ pozornosti.
Marko Dulmin:
 Največja rezerva je pri starših. Starši se premalo udeležujejo raznih predavanj.
Emil Brezavšček:
 Poudarek je na kvalitetnem pouku in aktivnem učenju. Poleg klasičnega pouka bodo
uvajali tudi sodobne načine učenja. Devetletka prinaša korak naprej v bolj sodobno
učenje. Pomanjkljivost devetletke je, da ima vsak učenec svoj urnik. Zaradi tega učenci
čakajo na svoje ure. Rešitev so dobili s tem, da učitelj te učence animira za določeno
delo. Pozitivna je tudi individualna pomoč učencem.
Bogomir Košir:
 Povedal je, da pozna kar nekaj mladih družin, ki razmišljajo, da bi se izselili iz občine.
Glavni problem je v tem, da ni stanovanj za mlade družine.
Klavdija Gomboc:
 Vprašala je, kako bi lahko rešili problem varstva otrok zjutraj pred poukom, ko imajo
starši službene obveznosti.
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Marko Dulmin:
 Nekatere šole to urejajo s tem, da starši prispevajo določena sredstva za plačilo učitelja,
ki otroke varuje, šole teh sredstev namreč nimajo. Za prvi razred je varstvo urejeno.
Dogovorili so se, da lahko pridejo na to varstvo tudi otroci iz drugega razreda. Ostali
otroci so v tem času nameščeni v jedilnici šole.
Ker ni bilo več razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 29/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s stanjem na področju
vzgoje in izobraževanja v Občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 29/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s stanjem na področju
kulture v Občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 29/5: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje Občinski knjižnici Jesenice za
enoto Kranjska Gora soglasje k spremembi sistemizacije iz 1 višjega knjižničarja v 1
bibliotekarja.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

12

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali poročilo o delu LTO za obdobje januar –
avgust 2005.
Klavdija Gomboc:
 V imenu KS Kranjska Gora je prosila če bi se lahko pri takšnih poročilih predstavili tudi
statistični podatki.
Jaka Hrastnik:
 Statistika bo priložena naslednjim poročilom. Predstavil je statistične podatke. Vsi
projekti, ki so v planu bodo do konca leta zaključeni.
Janez Mlinar:
 Zanimalo ga je, če so razmišljali o blagovni znamki Zgornjesavska dolina ter kako je s
prireditvami v poletnih mesecih na trgu pred cerkvijo. Bil je mnenja, da so na takšnih
prireditvah najbolj sprejeti pevski zbor, folklora in citrarka.
Jaka Hrastnik:
 Pripravlja se koncept prenove blagovne znamke. Po celotni analizi je Kranjska Gora
najbolj primerna, saj se je v preteklosti dobro prijela. Drugi nivo blagovne znamke bi
pripravili za Julijske Alpe. Obrazložil je pomen blagovne znamke Kranjska Gora in
Julijske Alpe. V destinaciji Kranjske Gore se predstavljajo vsi kraji v občini. Glede
prireditev je povedal, da so predvsem pripravili tematske teme. Na prireditvah je bilo
narejen korak naprej. Pri prireditvah upa na pomoč gospodarstva.
Žiga Židan:
 Kako LTO gleda na skupnost Julijske Alpe ter kako na to gledajo druge alpske občine in
podjetje HIT. Na sprehajalnih poteh ni bilo storjenega nič konkretnega. Glede
označevanja poti je predlagal, da se povežejo s TNP. Zanimalo ga je, kako je s potekom
tekaške poti mimo aparthotela Lesnina ter kako bo z osvetlitvijo tekaške proge za
hotelom Kompas.
Jaka Hrastnik:
 Glede skupnost Julijskih Alp je povedal, da so mnenja različna. Destinacija Kranjska
Gora mora klub trženju HIT-a ostati. Na LTO so mnenja, da bi morali skupno podpirati
skupnost Julijskih Alp. Pojasnil je vzdrževanje sprehajalnih poti. Nimajo sredstev za
večje investicie na sprehajalnih poteh. Predlagal je, da bi društva v občini pregledovala
sprehajalne poti ter poročala o urejenosti na LTO. Ni bil še seznanjen, da bi TNP uredil
označitev sprehajalnih poti v območju TNP. Glede tekaških poti je povedal, da so se
dogovorili za urejanje teh poti. Na progah se bodo postavile table in redarji.
Razsvetljava na tekaški poti bo v letošnjem letu ostala nespremenjena.
Župan Jure Žerjav:
 Mimo aparthotela Lesnina teče tekaška proga. Investitorja in izvajalca je občina
opozorila na 7 metrski pas za tekaško pot mimo objekta. Krog tekaške poti za
Kompasom bo ožji.
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Janez Mlinar:
 Z lastniki zemljišč po katerih potekajo tekaške poti bi morali skleniti pogodbe.
Jaka Hrastnik:
 Dogovorili so se že, da bodo obiskali vse te lastnike. Odškodnine za uporabo so
simbolične.
Župan Jure Žerjav:
 V Državnem zboru je v prvi obravnavi Zakon o planskih poteh. Pozval je svetnike, da si
Zakon pogledajo in če imajo možnost naj podajo svoje pripombe.
Jože Zupančič:
 Bil je mnenja, da je preveč prireditev za mlade. Zanimalo ga je, zakaj v središču kraja ni
kažipota, ki usmerja pohodnike na pešpoti. Izpostavil je glasnost na prireditvah. Kako
LTO sodeluje z RAGOR-jem.
Jaka Hrastnik:
 Bil je mnenja, da so prireditve za vse starostne skupine. Strinjal se je, da bi lahko bolje
označili pešpoti, kar pa je povezano s sredstvi. Kažipot pred TD Kranjska Gora obstaja.
Obrazložil je, kako je glede glasnosti na prireditvah.
Janez Mlinar:
 Bil je mnenja, da je bolj kot glasnost prireditev moteče, ker se prireditve odvijajo
predolgo v noč.
Bojan Kordič:
 Opozoril je na problematiko parkiranja na območju Kopiša. Pojasnil je, da je lastnik
objekta na tem območju na svojem zemljišču zaradi parkiranja postavil velike skale.
Zanimalo ga je, kako je s postavitvijo tabel o Planici.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da so se dogovarjali za postavitev reklamne table za Planico. Pokal Vitranc
je že postavil pano in propagira svojo prireditev. V križišču za Planico pa visi
transparent za prireditev v Planici.
Jaka Hrastnik:
 Za leto 2006 so v plan vključili tudi table. Za postavitev tabel so že pridobili tudi
predračun. Table bi se postavile tudi ob izvozu iz predora Karavanke.
Jože Zupančič:
 Stroka naj preveri ali so takšne table sploh primerne.
Jaka Hrastnik:
 Pojasnil je, da z RAGOR-jem praktično ne sodelujejo. Pošiljajo jim določene turistične
informacije.
Jože Zupančič:
 Zanimalo ga je, kako je z njegovo pobudo za označitev ulic.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 29/6: 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 avgusta
2005.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil gradivo katerega so svetniki prejeli v gradivu za sejo.
Miro Eržen:
 Predlagal je, da se predlogi LTO podprejo.
Jože Zupančič:
 Bil je mnenja, da je potrebno omenjeni projekt LTO-ja podpreti.
Klavdija Gomboc:
 Vprašala se je, če je predlagani drugi sklep sploh potreben. Bila je mnenja, da ni
pošteno, da se s predlaganimi spremembami ukinja stoletna tradicija delovanja TD
Kranjska Gora. Turizem naj bi se razširil na vse kraje v občini.
Jaka Hrastnik:
 Strokovni svet zavoda in Svet zavoda omenjene predloge sprememb podpirata. Potrebno
bi bilo organizirati TIC-e za celotno območje. Predstavil je pogovore s turističnimi
društvi. S tem ne gre za ukinjanje tradicije turističnih društev. Društva bi morala
delovati še boljše in dobiti bi morala še več denarja. LTO želi z turističnimi društvi
dobro sodelovati.
Žiga Židan:
 Direktorja LTO-ja je v tej zadevi v celoti podprl.
Črtomir Kosmač:
 Če ljudje kritizirajo delo LTO to pomeni, da LTO deluje.
Bogomir Košir:
 Predlagal je, da si za vsak kraj v občini pridobi neko temo za predstavitev. Strinjal se je
s predlogom LTO.
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Žiga Židan:
 Predstavil je pogled njegovega pokojnega starega očeta na organizacijo turizma v
Kranjski Gori.
Župan Jure Žerjav:
 Predlagal je, da se sprejeme tudi drugi sklep, da Odbor za turizem, gospodarstvo in obrt
omenjeno gradivo obravnava in se do njega tudi opredeli.
Slavko Miklič:
 Razočaran je bil nad tem, da se o tej zadevi toliko govori. Za njega bo ta zadeva
pomembna, ko se bo na zunaj videla sprememba.
Jaka Hrastnik:
 Te spremembe bodo pripomogle k boljšemu komuniciranju. Sprememba bo prinesla
pozitivne stvari za kraj.
Slavko Miklič:
 Bil je mnenja, da morajo delati na medsebojnih odnosih med LTO in TD.
Župan Jure Žerjav:
 Namen je bil, da bi na Odbor povabili vsa TD v občini in se skupaj dogovorili o
najboljših rešitvah.
Janez Mlinar:
 Iz razprav je vidno, da so vsi zato, da pride do predlaganih sprememb. Vprašal se je, ali
je smiselno, da zadevo predajo v obravnavo na Odbor, nato pa zadevo ponovno
obravnavajo na seji občinskega sveta. Predlagal je, da predlagani drugi sklep popravijo
tako, da bo lahko občinski svet dal soglasje k tej zadevi.
Klavdija Gomboc:
 Strinjala se je z mnenjem Janeza Mlinarja. Predlagala je, da se odločijo ali so za
spremembe ali pa so proti predlaganim spremembam.
Slavko Miklič:
 Sedaj je problem samo v tem, da sta TIC in TD v istem prostoru. Delavec na TIC-u in
TD-ju bi moral podati za turiste iste informacije.
Jaka Hrastnik:
 Bil je mnenja, da bi morali s skupnimi močmi stvari izboljšati.
Miro Eržen:
 Sprejetje te odločitve bo pripomogle k simboličnemu koraku. LTO bo s tem prišel do
koraka k končnemu oblikovanju LTO-ja.
Jože Zupančič:
 Predlagal je sklep, da občinski svet pooblašča direktorja LTO, da predlagano
reorganizacijo organizacije turistične informativne dejavnosti spelje.
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Po koncu razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:

SKLEP 29/7: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil z gradivom
Organizacija turistično informacijske dejavnosti.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 1

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 29/8: Občinski svet predlaga, da gradivo obravnava Odbor za turizem,
gospodarstvo in obrt in se do njega opredeli.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 1
PROTI – 12

Zupančič glasoval PROTI.
Sklep ni bil sprejet.
Jože Zupančič je predlagal naslednji
SKLEP 29/9: Občinski svet pooblašča direktorja LTO, da predlagano reorganizacijo
organizacije turistične informativne dejavnosti spelje po predlogu številka 2.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
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Ad 5.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil gradivo, predlog za spremembo cen letnega in
zimskega vzdrževanja, katerega so svetniki prejeli v gradivo za sejo.
Henrika Zupana:
 Podrobno je obrazložila predlog za spremembo cen. S predlogom zvišanja cen za 15%
se je seznanil tudi nadzorni svet komunale in se s predlogom strinjal.
Bojan Kordič:
 Predlagal je, da omenjeno točko prestavijo na naslednjo sejo, da se bo lahko o omenjeni
zadevi opredelil tudi Odbor za komunalo in komunalno infrastrukturo. Po odloku bi
morali svetniki do 15. oktobra dobiti v potrditev plana zimske službe.
Henrika Zupan:
 Plan zimske službe je sprejel že občinski svet v letu 1996 ali 1997 in se ni spreminjal.
Bojan Kordič:
 Opozoril je, da v odloku piše, da mora Komunala plan vsako leto predložiti v sprejem
občinskemu svetu.
Črtomir Kosmač:
 Opozoril je nato, da se je v času veljavnosti odloka spremenil Pravilnik o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Odlok se še
ni popravil. Po pravilniku plan potrjuje strokovna služba naročnika in ne več občinski
svet.
Miro Eržen:
 Vprašal je ali se glede na Komunalo kot celoto ali gledajo samo dejavnost znotraj
Komunale, ki prinaša izgubo.
Henrika Zupan:
 Vsako dejavnost je potrebno gledati kot celoto, kar se tiče rabe amortizacijskih sredstev.
Če bo dejavnost vzdrževanja delala izgubo ne bo imela vira za posodabljanje. V kolikor
predlaganih sprememb cen ne podprejo se lahko zgodi, da bo zaradi te dejavnosti
celotna družba prišla v izgubo.
Klavdija Gomboc:
 Povišanje cen za 15% se ji je zdelo veliko. Vprašala je, zakaj se cene niso letno
vsklajevale.
Henrika Zupan:
 Strinjala se je s tem, da bi lahko vsakoletno predlagali povišanja cen. Sedanje
predlaganje podražitve so posledica povišanja cen naftnih derivatov. Izgubo v kolikor bo
nastala bo krila občina.
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Janez Mlinar:
 Zanimalo ga je, koliko dobi kooperant.
Henrika Zupan:
 Pojasnila je, da kooperant dobi za stroj 5900 SIT za delo pa še 800 SIT na uro. Pojasnila
je spremembo zakona na tem področju.
Jože Zupančič:
 Zanimalo ga je, če bodo s tem položnice za 15% višje.
Henrika Zupan:
 Na položnicah se predlagana podražitev ne bo poznala. Za predlagano podražitvijo bodo
sredstva pridobili iz občinskega proračuna.
Klavdija Gomboc:
 Zanimalo jo je, če bo predlagana podražitev veljala tudi za gospodarske družbe, če
norčijo pluženje snega pri Komunali.
Henrika Zupan:
 Nove cene bodo potem veljale tudi za gospodarske družbe.
Emil Tavčar:
 Nadzorni svet Komunale je to podražitev podprl. V kolikor se predloga ne podpre, bo
občinski proračun kril izgubo.
Bogomir Košir:
 Predlagal je, da se cene povišajo za 10%.
Henrika Zupan:
 Če primerjajo cene z drugimi komunalami, imajo druge komunale višje cene.
Emil Tavčar:
 Ne smejo si privoščiti, da bi delali pod ceno, saj to ni ekonomsko upravičeno.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da v kolikor Komunala posluje z dobičkom, ga mora vrniti v občinski
proračun.
Jože Zupančič:
 Predlagal je, da glasujejo za predlagano podražitev.
Klavdija Gomboc:
 Zanimalo jo je, če ne bo snega, bo to pomenilo plus za proračun.
Henrika Zupan:
 V primeru, da ne bo snega, je izguba na Komunali v višini fiksnih stroškov. Delavcev ni
možno najeti za določne čas.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji

SKLEP 29/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme predlog novih cen letnega
in zimskega vzdrževanja po priloženem ceniku. Cenik začne veljati s 1. 12. 2005.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil gradivo dopolnitev organizacijske sheme delovnih
mest v javnem podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o., katero so svetniki prejeli v gradivu.
Henrika Zupan:
 Podrobno pojasnila organizacijsko shemo delovnih mest.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 29/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme predlog sistemiziranih
delovnih mest v javnem podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o..
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Seja je bila zaključena ob 22.50 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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