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://obcina.kranjska-gora.si/
e-mail:grzetic@kranjska-gora.si

Št.:

Datum: 28.03.2005

Z A P I S N I K
34. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v četrtek, 13.04.2006 ob 15.00 uri
v sejni sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Bogomir Košir, Emil Tavčar,
Branka Vovk, Franc Makše, Žiga Židan, Gregor Benedik, Bojan Kordič, Robert
Robič, Jože Krivc, Jože Zupančič, Slavko Miklič, Klavdija Gomboc, dr. Janez Mlinar
(prišel ob 15.05), Črtomir Kosmač (prišel ob 15.05), Miro Eržen (prišel ob 15.05) in
Branko Dolhar (prišel ob 15.48) (16 od 16).

 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Egidija Košir
Mrovlje, Rajko Puš, – občina; Henrika Zupan – direktorica JPK; Marjana Novak –
direktorica Hit Alpinea; Niko Trošt – predsednik uprave Hit d.d. Nova Gorica, g.
Petrovič – Gold Club Gaming d.o.o, g. Vesenjak – Hosting,
 PRISOTNI NOVINARJI: Mirko Rabič – Radio Triglav, Matjaž Arih – ATM, Urška
Peternel – Gorenjski Glas.
Seja je posneta na 1 avdio zgoščenko.
Gradivo in zvočni zapis seje je objavljen tudi na internetni strani http://obcina.kranjskagora.si/ (občina, občinski svet).
Župan Jure Žerjav je vse prisotne lepo pozdravil.
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Predlagan je bil naslednji dnevni red:
I. DNEVNI RED:
1.

Predstavitev projektov turistične infrastrukture v občini Kranjska Gora

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

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Dnevni red je bil sprejet.
Svetnike je obvestil, da so poleg gradiva po pošti dodatno na sejo prejeli še gradivo Hit
Alpinea, gradivo Božidarja Andolška ter dodatno gradivo za 35. sejo občinskega sveta.
Župan Jure Žerjav je predlagal naslednji vrstni red predstavitev:
1. Projekt za izgradnjo penziona na smučišču Mojstrana - Božidar Andolšek
2. Projekt Wellness & Casino Hotel Erika v Kranjski Gori - Gold Club Gaming Sežana
3. Slovenski planinski muzej – Miro Eržen
4. Akcijska strategija družbe Hit Alpinea 2006 – 2012 – Marjana Novak
5. Komunalna baza Tabre – Henrika Zupan
Ker Božidarja Andolška ni bilo na seji, je župan Jure Žerjav dal besedo predstavnikom Gold
Cluba Gaming Sežana ter Hosting Ljubljana. Župan je pojasnil, da ima vsak predstavljalec 30
minut časa za predstavitev.
 Projekt Wellness & Casino Hotel Erika v Kranjski Gori
Predstavnika Gold Cluba iz Sežane g. Petrovič ter Hosting Ljubljana g. Vesenjak sta s
pomočjo projektorja predstavila projekt Erika. Gradivo za omenjeni projekt so člani sveta
prejeli po pošti.
Po končani predstavitvi je župan Jure Žerjav predlagal razpravo na projekt Erika. Ker za
projekt Erika ni bilo vprašanj, se je župan Jure Žerjav zahvalil za predstavitev.
Zaradi tehničnih težav pri predstavitvi projekta Slovenski planinski muzej je župan Jure
Žerjav predlagal, da preidejo na predstavitev, ki jo je pripravila Hit Alpinea iz Kranjske Gore.

 Akcijska strategija družbe Hit Alpinea 2006 – 2012
Niko Trošt predsednik uprave Hit d.d. Nova Gorica ter Marjana Novak direktorica Hit
Alpinea Kranjska Gora sta predstavila projekte, ki jih namerava družba izvesti v občini
Kranjska Gora. Gradivo za predstavljene projekte so člani sveta prejeli na seji.
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V razpravi so sodelovali:
Srečko Vilar direktor RTC Kranjska Gora je pojasnil, da RTC Žičnice brez družbe Hit d.d. ne
bi mogla tako hitro izpeljati vseh investicij na smučiščih. Zahvalil se je tudi svetnikom za
dobro sodelovanje.
Janez Mlinar (Akcijska strategija je kvalitetno pripravljena. Zanimalo ga je, kako Niko Trošt
gleda na morebitno konkurenco v projektu Hotela Erika. Marjano Novak je vprašal, kje bodo
prostorsko umeščeni predvideni projekti.)
Niko Trošt (Najprej se je potrebno vprašati, če imajo gostje igralnice zadovoljene potrebe po
igralništvu v kraju. Bil je mnenja, da družba Hit d.d. v Kranjski Gori zadovolji obiskovalce
tako, da dodatna ponudba po igralnicah ni potrebna. Podal je primerjavo med Novo Gorico in
Kranjsko Goro.)
Marjana Novak (Dejansko so razmišljali o realnosti teh projektov in prostorski umeščenosti.
Ideje še ne želijo dejansko razlagati, ker bi s tem dvigovali cene zemljišč. Projekti so
pripravljeni tako daleč, da lahko dejansko pričnejo delati.)
Bojan Kordič (V predstavitvi Marjane Novak je zasledil problematiko cestne povezave
Hrušica – Rateče. Skupaj z gospodarstvom bi morali združiti moči ter opozoriti na
neprimernost cestne povezave Hrušica – Rateče.)
Črtomir Kosmač (Izrazil je skrb nad predstavljenimi investicijami, saj ne vidi perspektive za
domačine. Zanimalo ga je, kako mislijo urediti problematiko zdravstva za goste. Nikjer ni
zasledil sredstev igralnic za požarno varnost.)
Jože Zupančič (Ker je gradivo prejel šele na seji, bo posredoval pisna vprašanja, na katera bo
želel javne odgovore. Vprašal se je, kje so bo našel prostor za postavitev vseh predvidenih
objektov.)
 Projekt Slovenski planinski muzej
Miro Eržen je s pomočjo projekcije prikazal projekt Slovenskega planinskega muzeja.
Predstavil je probleme pri gradnji Slovenskega planinskega muzeja. V vseh predstavljenih
projektih gospodarstva nikjer ni zasledil razvoja Dovja in Mojstrane. Izrazil je upanje, nad
večjim odzivom gospodarstva pri investiciji v Slovenski planinski muzej.
Župan Jure Žerjav je povedal, da je projekt Slovenskega planinskega muzeja tik pred izdajo
gradbenega dovoljenja. Prijavljena je bila tudi predstavitev projekta izgradnje Penziona na
smučišču v Mojstrani. Investicijo planira zasebni investitor Božidar Andolšek. Svetnike je
pozval, da predstavitev projekta, katerega so prejeli na seji preberejo. Župan Jure Žerjav se je
zahvalil vsem gostom za udeležbo na seji.
 Projekt komunalne baze Tabre
Direktorica JP Komunala d.o.o. Kranjska Gora Henrika Zupan je svetnikom s pomočjo
projekcije predstavila projekt komunalne baze Tabre. Predstavila je problematiko sedanjih
prostorov, v katerih je JP Komunala. Z izgradnjo komunalne baze Tabre bo JP Komunala
rešila vse prostorske težave.
V razpravi so sodelovali:
Branko Dolhar (Ali bo predvidena avtopralnica odprta tudi za javno uporabo.)
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Henrika Zupan (Mišljeno je, da bi avtopralnico uporabljali za lastne potrebe. V prihodnosti bi
lahko razmišljali tudi o tej zadevi.)
Črtomir Kosmač (Predvidena avtopralnica je namenjena za težka tovorna vozila.)
Janez Mlinar (Kako to, da so se odločili, da bo uprava na Tabrah in ne v prostorih Občine, kot
je bilo predvideno.)
Henrika Zupan (V kolikor bi bilo podjetje na dveh lokacijah, bi potrebovali dodatne
zaposlitve.)
Bojan Kordič (Svetnike je pozval, da glede na sedanje težke delovne razmere na JP Komunala
podprejo projekt komunalne baze Tabre.)
Jože Zupančič (Kako bo s sistemizacijo delovnih mest ter s cenami storitev po izgradnji
komunalne baze Tabre?)
Henrika Zupan (Zaradi gradnje in prestavitve na novo lokacijo ne bo prišlo do sprememb v
sistemizaciji delovnih mest. Gradnja ne bo imela večjega vpliva na oblikovanje cen.)
Jože Krivc (Kako to, da so se odločili, da sta uvoza v objekt na obeh straneh stavbe, saj to
podraži gradnjo strehe.)
Henrika Zupan (Pojasnila je, da bodo na ta način uspeli pospraviti vsa vozila pod streho.)
Emil Tavčar (Kako bodo rešili morebitno povečanje strojne opreme?)
Henrika Zupan (V okviru komunalne baze bo še nekaj dodatnih parkirišč s streho.)

Seja je bila zaključena ob 17.10 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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