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Datum: 26.03.2009
Z A P I S N I K

23. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 25.03.2009 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Anton Požar, Zdenka Kersnik, Jože
Zupančič, Blaž Knific, Cvetka Pavlovčič, Vesna Kovačič, Vlasta Kotnik, Robert Plavčak,
Andrej Žemva, Miro Eržen, Marinka Puc Koplan, Slavko Miklič, dr. Janez Mlinar, Mirko
Rabič, Bogomir Košir in Gregor Benedik (16 od 16).
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Vlasta Skumavc Rabič, Henrika Zupan, Robert Bizjak, Mateja Košir, Tamara
Hribar, Johannes Krmc, Matjaž Thurnherr, Hakim El Khiar in Mirjam Žerjav.
 PRISOTNI NOVINARJI: Ekipa ATM, Rabič Radio Triglav.
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. Pojasnil je, da so poleg gradiva, ki so ga prejeli po
pošti, prejeli še dodatno gradivo po pošti in sicer razširitev dnevnega reda s točko Potrditev mandata
občinskega svetnika s ugotovitvenim sklepom OVK ter pisno mnenje NO. Na seji so prejeli še:
zapisnik Komisije za MVVI, zapisnik Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt, zapisnik Odbora za
komunalo in javno infrastrukturo, zapisnik Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo,
poročilo NO JP Komunala, sklep sveta KS Rute ter iz uradnega lista Ugotovitveni sklep in Sklep o
sedmih spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega
plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora ter o sedmih spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora.
Svetniki so najprej obravnavali:
I.
1.
2.
3.

SPREJEM ZAPISNIKOV PREJŠNJIH SEJ:
Obravnava in sprejem zapisnika 3. izredne seje
Obravnava in sprejem zapisnika 22. seje
Obravnava in sprejem zapisnika 4. dopisne seje
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je najprej podal v obravnavo zapisnik 3. izredne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo razprave, je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 23/1: Potrdi se zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo zapisnik 22. seje občinskega sveta.
Ker ni bilo razprave, je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 23/2: Potrdi se zapisnik 22. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo zapisnik 4. dopisne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo razprave, je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 23/3: Potrdi se zapisnik 4. dopisne seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DNEVNI RED:
Potrditev mandata občinskega svetnika
Izvajanje gospodarskih javnih služb s področja varovanja okolja v letu 2008
Študija vodooskrbe v občini Kranjska Gora
Poročilo o poteku izgradnje vodarne za ultrafiltracijo pitne vode v Kranjski Gori
Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
Poslovno poročilo LTO-ja za leto 2008
Nakup nepremičnin
Komisija za MVVI
Vprašanja in pobude
Informacije

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

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 23/4: Za svetnika se imenuje kandidat z liste kandidatov Razvoj športa in turizma
Gregor Benedik, rojen 21.5.1962, Podkoren 62a, 4280 Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je čestital Gregorju Benediku, da je postal svetnik Občinskega sveta Občine
Kranjska Gora. Pojasnil mu je, da lahko od sedaj naprej glasuje in razpravlja pri posameznih točkah.
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Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Izvajanje gospodarskih javnih služb s področja varovanja
okolja v letu 2008. Poročila so pripravili JP Komunala Kranjska Gora, WTE Kranjska Gora in
JEKO-IN Jesenice. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Poročilo JP Komunala Kranjska Gora je predstavila Henrika Zupan.
Poročilo WTE Kranjska Gora je predstavil Robert Bizjak.
Poročilo JEKO-IN Jesenice sta predstavili Mateja Košir in Tamara Hribar.
Vlasta Kotnik je podala poročilo o delu Odbora za komunalo in javno infrastrukturo. Zapisnik
Odbora so člani sveta prejeli na seji.
V razpravi so sodelovali:
Mirko Rabič: Poročila so bila dobra in jih bo podprl. Zanimalo ga je, v čem je razlog, da se je
količina blata na čistilni napravi od leta 2004 do 2008 zmanjšala za 50 %? Ali razmišljajo o pobudi
civilne iniciative za razrešitev problema koncesionarstva na področju dimnikarske službe?
Zanimalo ga je, na kakšen način bo JP Komunala zmanjšala izgubo, če za leto 2009 prav tako
načrtujejo izgubo? Kako je z namestitvijo novih zabojnikov za eko otoke? V gradivu ni zasledil,
koliko objektov še ni priključenih na kanalizacijsko omrežje.
Henrika Zupan: Koncesionarstvo na področju dimnikarske službe je v pristojnosti države, zato
Komunala na to nima vpliva. Izgubo bodo lahko pokrili iz bilančnega dobička preteklega leta.
Glede novih eko otkov je pojasnila, da trenutno nimajo lokacij v lasti občine, kjer bi lahko postavili
eko otoke.
Robert Bizjak: Vsi objekti še niso priključeni na kanalizacijsko omrežje. V letošnjem letu bodo
delali na tem, da se vsi priključijo. Poslužili se bodo tudi inšpekcijskih služb.
Jože Zupančič: Pojasnil je, da je na Odboru za komunalo in javno infrastrukturo že podal pobudo
glede dimnikarske službe.
Župan Jure Žerjav: O dimnikarski službi so že govorili z ministrom za Okolje in prostor. Ta
problem je na nivoju celotne Slovenije. S krajevnimi skupnostmi bodo poiskali ustrezne lokacije za
postavitev eko otokov.
Marinka Puc Koplan: Zanimalo jo je, kaj so primarni in sekundarni odpadki. Kaj je s terjatvami, ki
niso usklajene z občino. Kako je z garancijami za objekt mrliških vežic? Razmislijo naj o ukrepih
za zmanjšanje izgube.
Henrika Zupan: Pojasnila je terjatev do občine. Preverili bodo, kako je glede garancij za mrliške
vežice.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da so primarni odpadki tisti, ki jih odpeljejo na odlagališče,
sekundarni pa so tisti odpadki, ki jih zberejo na eko otokih. Ugotavlja, da se na eko otokih zbere
samo 4% vseh odpadkov. Občina Jesenice in Občina Žirovnica zbereta 11% ločenih odpadkov.
Andrej Žemva: Zanimalo ga je, kako je s projekti glede pitne vode? Obravnavali bodo že tretji
takšen projekt. Že dostikrat so govorili, da vodno zajetje Jurež ni dovolj kakovostno. Predlagal je,
da bi vodni vir Jurež obravnavali kot neustrezni vodni vir. Glede dimnikarske storitve je pojasnil, da
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se je cena dimnikarske storitve, odkar je država podelila koncesijo, povečala iz 27 na 56 EUR. Bil je
mnenja, da je to neprimerno. Občina bi morala podati kritiko na ta račun.
Henrika Zupan: Pojasnila je dosedanje študije glede pitne vode. Pod naslednjo točko bo
predstavljena študija, ki zajema ureditev vodooskrbe na območju celotne občine. V študiji bodo
predstavljeni investicijski stroški. Dokler ne bodo našli nadomestnega vodnega vira, ki bo imel
toliko vode, kot zajetje Jurež, bodo morali to zajetje uporabljati. Stanje se bo z vodarno izboljšalo.
Vesna Kovačič: Poročilo JP Komunale je dobro pripravljeno. Zanimali pa so jo razvojni načrti
glede vodooskrbe. Zanimalo jo je, koliko je priključenih na kanalizacijsko omrežje ter kako je
poslovalo podjetje ČD SHW v lanskem letu? Glede čistilne naprave Jesenice jo je zanimalo, kako je
z delovanje črpališča Topolino v Mojstrani?

Henrika Zupan: Glede prioritetne liste za vodooskrbo je pojasnila, da so v razvojni načrt vnesli tiste
projekte, ki jih je realno možno urediti v letošnjem letu.
Robert Bizjak: Pojasnil je, da vsi še niso priključeni na kanalizacijsko omrežje. Glede poslovanja
ČD SHW je pojasnil, da je to privatna družba ter da se trudijo, da poslujejo pozitivno. Glede
črpališča Topolino pa je pojasnil, da dokaj pogosto prihaja do okvare črpališča zaradi stvari, ki v
kanalizacijsko omrežje ne sodijo.
Miro Eržen: Črpališče pri žičnici v Mojstrani ni dobro urejeno in ga bo potrebno sanirati. Problemi
bodo s parkiranjem.
Robert Bizjak: Pojasnil je, da se je z lastnikom zemljišča, na katerem je to črpališče dogovorili, da
bodo zadeve uredili s tem, da bodo pred črpališče namestili dodatno zaščito pred materialom, ki ne
sodi v kanalizacijsko omrežje. Zaradi tega materiala se črpališče pokvari.
Blaž Knific: Glede ločenega zbiranja odpadkov, ga je zanimalo, če so ti zabojniki postavljeni pred
osnovno šolo v Mojstrani?
Henrika Zupan: Zabojniki so nameščeni.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 23/5: Občinski svet potrjuje Letno poročilo Komunale Kranjska Gora d.o.o. za leto
2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 23/6: Občinski svet potrjuje Finančni načrt Komunale Kranjska Gora d.o.o za leto
2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 23/7: Občinski svet potrjuje Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih voda v letu 2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 23/8: Občinski svet se je seznanil z delovanjem ČN Jesenice in obratovanjem
odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla v letu 2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Študija vodooskrbe v občini Kranjska Gora. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Podrobnejšo obrazložitev sta s pomočjo projekcije predstavila Johannes Krmc iz podjetja KRMC
d.o.o. in predstavnik nemškega podjetja BAUERCONSULT GmbH. Njihovo podjetje je izključno
projektantsko podjetje. Sistem je pripravljen za daljše časovno obdobje od 30 do 50 let. Ves sistem
je tudi stroškovno opredeljen. Pripravili pa so tudi prioritetno listo.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Žemva: Projekt se mu je zdel dobro izdelan. Zanimalo ga je, kako je z vodnim virom
karavanščice (voda Juliana)? Predlagal je, da ta vodni vir vključijo v vodni sistem. V projekt bi
morali vključiti vodni vir Peričnik.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da iz vodnega vira Juliana pripada občini samo 50% vodne pravice. Iz
vodnega vira Peričnik pripada občini 2 l/s.
Župan Jure Žerjav: Karavanško vodo bi bilo smiselno vključiti v študijo za uporabo v sistemu
Mojstrane in Dovja.
Johannes Krmc: Glede karavanške vode so imeli informacije, da je ta voda namenjena za polnjenje.
Prav tako imajo ostale vode glede na hidravlične izračune dovolj. Bi pa jo bilo smiselno vključiti v
načrtovani sistem.
Miro Eržen: Kaj bi se zgodilo, če bi se zaradi klimatskih sprememb zajetja vode zmanjšala za 40%?
Predlagal je, da bi se z Jeseničani zmenili, da bi mi bolj uporabljali vodno zajetje Peričnik, oni pa
bolj vodno zajetje karavanške vode.
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Johannes Krmc: Sedanja študija predvideva 20% rezerve. Če bi se vodna zajetja zmanjšala za 40%
pa bi morali iskati nove vodne vire. V študijo so vključeni vodni viri, ki so dovolj kakovostni in
izdatni.
Slavko Miklič: Na podlagi katerih podatkov iz razvojnega programa občine predvidevajo povečanje
potreb po vodooskrbi? V gradivu je pogrešal grafični prikaz. Izdelati bi bilo potrebno tudi
prioritetno listo in jo časovno opredeliti.
Henrika Zupan: Kapacitete so bile podane s strani Občine in JP Komunale.
Johannes Krmc: Zelo podrobno so upoštevali, kje ljudje dejansko bivajo in kje imajo vikende. Prav
tako so tudi upoštevali, kje se bo v bodoče še gradilo. Prioritetna lista je bila narejena. Ni pa bila
časovno opredeljena, saj je odvisno od finančnih zmožnostih občine.
Jože Zupančič: Izrazil je zadovoljstvo, da se na področju vodooskrbe nekaj premika naprej. V
študiji ni zasledil ničesar, o čemer že ne bi govorili. Nikjer ni zasledil novih vodnih virov. Študija
ga ni prepričala o kakšni noviteti. Sedanji sistem ne omogoča povečanja vodooskrbe. Pozdravil je
idejo, da je potrebno kraje med seboj povezati.
Johannes Krmc: Ves sistem je hidravlično preračunan. Vprašal se je, če je finančno smotrno vodo
dobivati iz Triglavskega narodnega parka. Sedaj imajo potrebe za 42 l/s. V bodoče bodo potrebovali
57 l/s. Na razpolago pa jih imajo sedaj 70 l/s brez dodatnih vrtin.
Robert Plavčak: Študija se mu je zdela dobra. Vprašal pa se je, zakaj so na takšno študijo čakali
tako dolgo? Ali študija zagotavlja zadostno količino pitne vode za bodoči razvoj? Zanimalo ga je še,
če študija predvideva vključevanje novih vodnih virov? Koliko bo črpalk v sistemu? Strinjal se je,
da bodo morali zadevo glede vodooskrbe upoštevati prioritetno.
Johannes Krmc: Pojasnil je, da študija zagotavlja zadostno količino pitne vode ob sedanji
predpostavki razvoja kraja. Študija vključevanja novih vodnih virov razen vrtine Lek ne predvideva,
saj ne potrebujejo novih virov. V sistemu bo 5 črpalk. Če bo sistem pravilno deloval, bo sistem
deloval na prosti padec. Prva prioritetna točka za reševanje bo povezovalni vod Log – Gozd
Martuljek.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da so sedaj dobili celovit pregled, kaj morajo narediti glede
vodooskrbe.
Marinak Puc Koplan: Zanimalo jo je, na kakšnih količinah in cenah temelji ocena stroškov?
Johannes Krmc: V študiji so povsem natančno opredelili vse stroške. Svetniki lahko dobijo te
podatke.
Blaž Knific: Pohvalil je študijo. Sedaj imajo podlago za pripravo proračuna.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 23/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Študijo vodooskrbe v
občini Kranjska Gora, ki jo je izdelalo podjetje KRMC d.o.o.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poročilo o poteku izgradnje vodarne za ultrafiltracijo pitne
vode v Kranjski Gori. Podjetje MF Plus je bilo na javnem razpisu izbrano za postavitev vodarne, ki
sedaj že deluje.
Matjaž Thurnherr je kot predstavnik podjetja MF Plus pojasnil, da je to vodarna, ki deluje na osnovi
najsodobnejše tehnologije in je plod domače izdelave. Takšna vodarna je prva v Sloveniji. S
pomočjo projekcije sta Matjaž Thurnherr in Hakim El Khiar podrobneje predstavili delovanje
vodarne.
V razpravi so sodelovali:
Bogomir Košir: Zanimalo ga je, če so kapacitete te naprave dovolj velike, tudi ko bodo priključili
vodni sistem Lek?
Hakim El Khiar: Pojasnil je, da sistem sedaj deluje na 1/3 zmogljivosti.
Robert Plavčak: Zanimali so ga stroški vzdrževanja ter življenjska doba.
Hakim El Khiar: pojasnil je, da so stroški vzdrževanja zelo majhni. Naprava je mehanska in deluje v
prostem padcu. Porabi se zelo malo električne energije. Kemije je v tej napravi zelo malo. Največji
strošek je vzdrževanje temperature s pomočjo klimatske naprave. Garancija za module je 6 let.
Podobno tehnologijo modulov imajo tudi v vodarni v Kopru in te module menjajo sedaj prvič po 12
letih.
Miro Eržen: Zanimalo ga je, če so povezani s kakšnimi skladi, ki bi sofinancirali takšno zadevo.
Matjaž Thurnherr: Pojasnil je, da se ukvarjajo le s stroko.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 23/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o poteku
izgradnje vodarne za ultrafiltracijo pitne vode v Kranjski Gori.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Andrej Žemva je podal poročilo Odbora za zdravstvo socialno varstvo in skrbstvo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 23/11:
1. 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

€

16,61
23,25
24,91

subvencija občine

€

cena za uporabnike €

12,54
17,74
19,04

3,59
5,03
5,39

2. Cene stopijo v veljavo 1.4.2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poslovno poročilo LTO-ja za leto 2008. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Mirjam Žerjav, direktorica LTO-ja, je podala podrobnejšo obrazložitev poslovnega poročila.
Marinka Puc Koplan je podala poročilo o delu Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Žemva: Pojasnil je, da bodo njegove pripombe dobronamerne. Vprašal se je, kaj je razlog,
da so se nočitve zmanjšale? Ni nobene analize. Statistiko bi bilo potrebno pripraviti po krajih. V
poročilu je pogrešal tudi dnevno migracijo gostov. Poročilo bi lahko zajelo tudi analizo gostov na
žičnici. Prav tako pa bi lahko dobili tudi podatke o številu prometa na cesti, saj ima Direkcija za
ceste postavljene merilce za štetje prometa. Pohvalil je urejenost tekaških prog. Nikjer ni zasledil
podatke o zimskem gorskem turizmu. Planinska društva sama urejajo planinske poti. Vedno bolj pa
je aktualen obisk v Karavankah. Potrebovali bi tudi karto Karavank. Bolje bi lahko skrbeli za
Zelence. Zanimalo ga je, kako je z vzdrževanjem poti okoli Zelencev, saj so se mu zdeli stroški
visoki? Nikjer tudi ni zasledil, kako bo z Jasno. Prav tako pa ni nikjer poročila o Kekčevi deželi.
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Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je to poročilo o delu LTO-ja. Bi bilo pa v okviru te točke
zanimivo poslušati poročila tudi o drugih turističnih podjetjih. V naravni park Zelenci občina vlaga
sredstva. Kandidirajo za sredstva za celovito obnovo parka. Glede Jasne je pojasnil, da bo
svetnikom pripravil poročilo o tej zadevi.
Mirjam Žerjav: Vloga LTO-ja je določena z ustanovitvenim aktom in statutom. Poročilo so
vsebinsko in oblikovno spremenili. Podatke o statistki je mogoče pridobiti na statističnem uradu.
Poročilo je sestavljeno do konca leta 2008. Nihče ni obvezan, da mora LTO-ju posredovati
statistične podatke. Po krajih je statistiko voditi zelo težko. Glede dnevne migracije bodo pregledali,
kakšne podatke lahko pridobijo. Glede tekaških prog so se zelo trudili, da bi bile proge čim bolj
vzdrževane. Težave pa so se pojavile v Mojstrani in Radovni. Premik teptalnega stroja iz Kranjske
Gore v Mojstrano je drag. S podjetjem iz Mojstrane pa se niso mogli dogovoriti za ceno teptanja.
Pripravljajo krovno brošuro o aktivnostih v naši občini. LTO ima na skrbi 22 pohodniških poti. Te
poti niso v visokogorju. Zelenci so naravni rezervat in so v lasti Ministrstva za okolje in prostor.
Občina je sofinancirala obnovitev mostu in ureditev poti. LTO je organiziral dan odprtih vrat.
Robert Plavčak: V poročilu je zaznati povečanje aktivnosti. Vloga LTO-ja je določena tudi z
Strategijo razvoja turizma. Ker je skrbnik tega dokumenta LTO, je pričakoval, da ga bodo
obravnavali in ažurirali. Iz aktivnosti pa ni razbral, da bi ta dokument na LTO-ju obravnavali.
Zanimalo ga je, zakaj se ta dokument ne obravnava?
Mirjam Žerjav: Pojasnila je, da ji je ta dokument zelo znan. Razvoj v Kranjski Gori sledi smernicam
iz dokumenta. Strinjala se je, da je dokument potrebno ažurirati. Se je pa vprašala, če so na LTO-ju
s tako malo zaposlenimi sposobni ažurirati takšen dokument. Ta dokument je pripravil zunanji
izvajalec. Ponudba Kranjske Gore se je v zadnjih 5 letih zelo spremenila. Infrastruktura je na
visokem nivoju. Blagovna znamka Kranjske Gore je sodobna.
Vesna Kovačič: Sedanja direktorica se je z nastopom mandata seznanila s kar nekaj neplačanimi
obveznostmi iz preteklosti, ki jih je v lanskem letu uspešno uredila. S tem poročilom se dejansko
izkazuje zelo dobro delo LTO-ja. Glede na to, da so se zaposleni menjali, je potrebno kar nekaj
časa, da se novi delavci uvedejo v delo.
Mirjam Žerjav: Pohvalila je svoje zaposlene na LTO-ju. Z nastopom mandata se je srečala z
neplačanimi obveznostmi, ki pa so jih potem uspešno plačali.
Mirko Rabič: LTO je ustvaril vlogo, ki so jo od njega pričakovali. Zanimalo ga je, kako je s
sodelovanjem turističnih društev in LTO-ja?
Mirjam Žerjav: Pojasnila je, da so s TD Mojstrano dobro sodelovali. Ena delavka občasno dela tudi
na TIC-u v Mojstrani. Z vsemi društvi sodelujejo bolj na nivoju sofinanciranja, kot pa na izvedbi
prireditev. Sklicali bodo sestanek vseh društev, kjer se bodo dogovorili o delu.
Janez Mlinar: Bil je mnenja, da je bil v preteklem letu pri LTO-ju storjen korak naprej. Pohvalil je
bistveno večjo odzivnost nove ekipe na LTO-ju. Število nočitev je lahko tudi zavajujoče. V
strategiji so namreč napisali, da bodo poizkušali pridobiti goste, ki bodo več trošili. Zanimalo ga je,
če je možno dobiti podatke o trošenju gostov? Glede na to, da je finančna kriza, ga je zanimalo, če
imajo kakšne ocene za letošnje leto?
Mirjam Žerjav: Če gledajo statistike nočitev, je bilo leto 2007 izjemno leto. To leto so gostili tudi
dve odmevni prireditvi. V letu 2008 pa se je zaprl hotel Špik. Zaznavajo zmanjševanje gostov iz
Velike Britanije. Povečujejo pa se nočitve gostov z vzhodne Evrope. Glede napovedi za poletje je
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izrazila skrb, saj imajo zmanjšane rezervacije. Pošiljajo tudi e-novice, s katerimi obveščajo o
prireditvah. Predstavila je nekaj večjih prireditev. Ocen o potrošnji gostov nimajo, saj jih podjetja
ne posredujejo.
Blaž Knific: Pohvalil je pripravljeno poročilo. Zanimalo ga je, kako bodo urejali tekaške proge v
Mojstrani, saj v letošnji zimi niso bile urejene?
Mirjam Žerjav: Zelo so se trudili, da bi uredili proge v Mojstrani že decembra in januarja. V
Mojstrani se niso uspeli dogovoriti z podjetjem Zajšek za teptanje prog. V podjetju so ocenili, da je
ponujena cena prenizka. V letošnjem letu bodo tudi za Mojstrano pripravili razpis. Tekaške poti so
bile nato v Mojstrani urejene v drugi polovici zimske sezone. Tekaških poti je čez 40 km.
Miro Eržen: Kot predsednik sveta LTO je pojasnil, da so na svetu LTO-ja ugotovili, da so delali
dobro. Razočaran je bil nad obiskom na dnevu odprtih vrat. LTO bi moral biti stičišče vsega, kar se
v turizmu dogaja. V kolikor bi želeli, da bi LTO urejal tudi dokumente s področja turizma, se bodo
morali dogovoriti o reorganizaciji LTO-ja. Določena vprašanja, ki se jim postavljajo na svetu
zavoda, bo morala rešiti tudi občina. Občina bi morala imeti nekoga, ki bi se ukvarjal z razvojnimi
zadevami. Vse pripombe v razpravi si je zapisal in bodo o njih razpravljali na svetu zavoda LTO.
Marinka Puc Koplan: Na Odboru za turizem in gospodarstvo so govorili o problematiki težaških
prog v Mojstrani. Direktorico je pozvala, da poskušajo rešeti ta problem. Bila je mnenja, da se kaj
takega ne sme več ponoviti.
Bogomir Košir: Pred leti je podal pobudo za znižanje cen teptanja. To je storil na podlagi
primerjanja cen drugih smučarskih centrov. Predlagal je, da se dogovorijo za urejanje tekaških poti
v Mojstrani. Glede poročila je ugotovil, da se točke ponavljajo iz gradiva Slovenske turistične
organizacije. Predlaga je, da bi v poročilu obdelali črne in svetle točke turizma. Nočitve od leta
2005 (če odštejejo prireditev EPIN) padajo vsako leto. Še bolj pa pada pobrana turistična taksa.
Zaradi gradnje in hrupa v poletni turistični sezoni se zmanjšujejo nočitve. Nočitve se zmanjšujejo
tudi zaradi političnega kadrovanja. Zanimalo ga je, kako bodo urejali Zelence? Zakaj se pozimi
parkirišče v Zelencih ni plužilo? Kako je z urejanjem tabel za Zelence?
Mirjam Žerjav: Znižanje cen urejanja tekaških prog je predstavila kot pozitivno zadevo. V poročilu
ne morejo vključiti črne in svetle točke turizma, saj na LTO-ju ne morejo delati revizije. Sekcija
soboodajalcev se mora dogovoriti, kaj bodo s temi cenami storili. Označba za Zelence so prijavili na
razpis. Izrazila je upanje, da bodo pridobili sredstva. LTO nima povezave s tem kje in kdaj se
izvaja gradnja. Ni se strinjala, da vsako leto nočitve padajo. Destinacija Kranjska Gora je v letu
2006 prišla na višji nivo in s tem višje cene.
Župan Jure Žerjav: Da bi preprečili gradnjo, bi potrebovali zakonsko podlago.
Cvetka Pavlovčič: Pohvalila je delo LTO-ja. Zanimalo jo je, če bo možno tudi v Gozdu Martuljku
zagotoviti enkrat tedensko informacijsko pisarno?
Mirjam Žerjav: Poskušali se bodo dogovoriti. Določiti bi bilo potrebno, kje se bo to izvajalo in kdaj
se bo to izvajalo.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 23/12: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Poročilu o delu LTO –
Zavoda za turizem občine Kranjska Gora za leto 2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil nakup nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Predlog nakupa je s sklepom potrdil tudi svet KS Rute.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 23/13: Občina Kranjska Gora kupi od Smolej Janeza iz Gozd Martuljka, Spodnje
Rute 27, zemljišče parc. št. 223/2, pot 273 m2, parc. št. 224/6, pot 222 m2 in parc. št. 228/132,
pot 1008 m2, vse k.o. Gozd, po ceni 6,26 EUR/m2. Vse stroške s to pogodbo nosi Občina
Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Slavko Miklič je predstavil točko Komisija za MVVI. Pojasnil je, da so na Komisiji obravnavali
predloge za imenovanje člana v Svet javnega zavoda TNP. Predstavil je zapisnik Komisije, ki so ga
svetniki prejeli na sami seji.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 23/14: Občinski svet Občine Kranjska Gora
narodni park imenuje Mira Eržena.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

v Svet javnega zavoda Triglavski

Ad 9.
23/1 Mirko Rabič - vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z gradnjo doma za ostarele?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so v dogovoru s koncesionarjem, da pride na naslednjo sejo in
zadevo predstavi.
23/2 Zdenka Kersnik - vprašanje – ustno
Zanimalo jo je, kako so potekale delavnice za razvojni program. Prosila je za več informacij.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so informacije o razvojnih programih v prilogi gradiva.
Anton Požar je pojasnil, da se analize sedaj delajo in o zadevah še ne morejo govoriti. Udeležba na
delavnicah je bila 20%.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je še enkrat pohvalil organizatorje pokala Vitranc in poletov v Planici, saj sta bili
prireditvi zelo dobro izpeljani.
Seja je bila zaključena ob 22.10 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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