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Z A P I S N I K

5. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 30.03.2011 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine.

PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Anton Požar, Jože Zupančič, Vesna
Kovačič, dr. Janez Mlinar, Slavko Miklič, Matevž Podrekar, Cvetka Pavlovčič, Mirjam
Žerjav, Vlasta Kotnik in Gregor Benedik (10 od 16)
Blaž Knific, Robert Plavčak, Bogdan Janša, Robert Kerštajn, Mojca Kelvišar in Janja Dolhar
- odsotni
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Vlasta Skumavc Rabič, Boštjan Pristavec, Vida Černe, Henrika Zupan,
Črtomir Kosmač, Stevo Ščaničar, Brane Jeršin in Robert Bizjak.
 PRISOTNI NOVINARJI: ATM TV in Žurnal.
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.

I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.
2.

Obravnava in sprejem zapisnika 4. seje
Obravnava in sprejem zapisnika 1. izredne seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo in sprejem zapisnik 4. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
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SKLEP 5/1: Potrdi se zapisnik 4. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo in sprejem zapisnik 1. izredne seje. Člani občinskega sveta
so zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/2: Potrdi se zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je predstavil dnevni red in sicer:
II.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
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DNEVNI RED:
Komisija za MVVI
- Imenovanje Občinske volilne komisije
- Imenovanje v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park
Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – II
obravnava
Predlog Odloka o avto-taksi prevozih na območju Občine Kranjska Gora – II obravnava
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice – skrajšani postopek
Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Triglavske muzejske zbirke v Mojstrani
za kulturni spomenik
Predlog obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora
Sprememba pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora
Spremembe in dopolnitve pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini
Kranjska Gora
Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja
obrestne mere v Občini Kranjska Gora
Letno poročilo 2010 in poslovni načrt za leto 2011 - Javno podjetje Komunala Kranjska Gora
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2011
– WTE Kranjska Gora
Obravnava poročila o dejanskem stanju vodarne v Kranjski Gori in izvedenih ukrepih
naročnika

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Poslovno poročilo LTO-ja Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora za leto 2010 in plan dela
za leto 2011
RAGOR – Poslovno poročilo za leto 2010 in program dela za leto 2011
Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na občinskih cestah
Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine
Prodaja nepremičnin
Vprašanja in pobude
Informacije

V razpravi je sodeloval:
Gregor Benedik: Zaradi odsotnosti nekaterih svetnikov ter odvetniške družbe je predlagal umik 13.
in 14. točke dnevnega reda.
Župan Jure Žerjav je predlagal, da točk ne umikajo z dnevnega reda. Glede na argumente je
predlagal, da zaradi obsežnega dnevnega reda ti dve točki prestavijo na nadaljevanje seje, ki bo
predvidoma naslednjo sredo.
Gregor Benedik: Strinjal se je s predlogom župana.
Po koncu razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje predloge:
Predlog 1:
Točki 13. in 14. se obravnavata na nadaljevanju seje 06.04.2011 ob 17. uri.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Predlog je bil sprejet.

Župan Jure Žerjav je nato dal na glasovanje naslednji dnevni red:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Komisija za MVVI
- Imenovanje Občinske volilne komisije
- Imenovanje v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park
Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – II
obravnava
Predlog Odloka o avto-taksi prevozih na območju Občine Kranjska Gora – II obravnava
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice – skrajšani postopek
Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Triglavske muzejske zbirke v Mojstrani
za kulturni spomenik
Predlog obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora
Sprememba pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora
Spremembe in dopolnitve pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini
Kranjska Gora
Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
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11.
12.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja
obrestne mere v Občini Kranjska Gora
Letno poročilo 2010 in poslovni načrt za leto 2011 - Javno podjetje Komunala Kranjska Gora
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2011
– WTE Kranjska Gora
RAGOR – Poslovno poročilo za leto 2010 in program dela za leto 2011
Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na občinskih cestah
Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine
Prodaja nepremičnin
Vprašanja in pobude
Informacije

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je pozval Slavka Mikliča, da poda poročilo Komisije za MVVI. Zapisnik
Komisije za MVVI so člani sveta prejeli na seji.
Predsednik Komisije za MVVI Slavko Miklič je pojasnil, da je Komisija obravnavala naslednjo
tematiko:
• Imenovanje v Občinsko volilno komisijo Občine Kranjska Gora
• Imenovanje v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park
Za imenovanje v Občinsko volilno komisijo je prišlo premalo prijav, zato bo podan ponovni poziv.
Glede imenovanje v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park pa so prijeli dve prijavi. Komisija
za MVVI je predlagala, da se na to mesto imenuje Mira Eržena.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanja naslednje sklepe:
SKLEP 5/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet javnega zavoda Triglavski narodni
park imenuje Mira Eržena.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je zaprosil Rajka Puša, da poda obrazložitev k točki predlog Odloka o porabi
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – II obravnava.
Rajko Puš je podal podrobno obrazložitev točke. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
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Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/4: Sprejme se predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo, v besedilu za II. obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je pozvala Vido Černe, da predstavi predlog Odloka o avto-taksi prevozih na
območju Občine Kranjska Gora – II obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vida Černe je podrobneje predstavila točko. Pojasnila je, da so pri pripravi gradiva za drugo
obravnavo spregledali predlog svetnice Vesne Kovačič, da se v 4. členu doda podrobnejšo navedbo.
Predlagala je, da se to navedbo upošteva.
V razpravi so sodelovali:
Mirjam Žerjav: Izrazila je obžalovanje, da odlok ni bil sprejet po hitrem postopku, saj so s tem
zamudili dve prireditvi.
Vesna Kovačič: Bila je mnenja,da je bil odlok kvalitetno pripravljen. Tisti svetniki, ki so glasovali
za dvofazni postopek bi morali nositi odgovornost, saj niso podali nobene pripombe.

Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/5: Sprejme se Odlok o avto-taksi prevozih v Občini Kranjska Gora v drugi
obravnavi z dopolnitvijo v 4. členu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je pozval Vlasto Skumavc Rabič, da predstavi predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – skrajšani
postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
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Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/6: Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – SKRAJŠANI POSTOPEK.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanja naslednji sklep:
SKLEP 5/7: Sprejme se Prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice – SKRAJŠANI POSTOPEK.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Triglavske
muzejske zbirke v Mojstrani za kulturni spomenik. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Podrobnejšo obrazložitev je podala Vlasta Skumavc Rabič.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/8: Sprejeme se predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi
Triglavske muzejske zbirke v Mojstrani za kulturni spomenik.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je pozval Boštjana Pristavca, da je predstavil predlog obvezne razlage Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Boštjan Pristavec je podal podrobnejšo obrazložitev.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je zadevo svetnikom predstavil že na neformalnem srečanju.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/9: Sprejme se Obvezna razlaga
Občino Kranjska Gora.

GLASOVANJE:

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za

PRISOTNIH – 10
ZA – 9
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Jože Zupančič: Opozoril je, da bodo morali od sprejemanju OPPN-ja člene pisati nedvoumne.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je pozval Vlasto Skumavc Rabič, da predstavi točko sprememba pravilnika o
enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem, popravek pa na sami seji.
Vlasta Skumavc Rabič je podrobneje predstavila spremembe pravilnika.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/10: Sprejeme se Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratnem prispevku za
novorojence v Občini Kranjska Gora- SKRAJŠANI POSTOPEK.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je pozval Vlasto Skumavc Rabič, da predstavi točko spremembe in dopolnitve
pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem.
Vlasta Skumavc Rabič je podrobneje predstavila spremembe pravilnika.
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Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/11: Sprejeme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu
vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora- SKRAJŠANI POSTOPEK.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je pozval Vlasto Skumavc Rabič, da predstavi točko soglasje k ceni socialno
varstvene storitve pomoč na domu. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vlasta Skumavc Rabič je podrobneje predstavila spremembe pravilnika.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/12:
1. Občinski svet Občine Kranjska Gora daje Domu upokojencev dr.Franceta Bergelja
Jesenice soglasje k ceni storitve pomoč na domu in soglasje k subvenciji k ceni storitve
pomoč na domu v naslednji višini:
subvencija občine cena
za
€
uporabnike €
€
Cena v delovnih dneh
16,70 12,61
3,13
Cena v nedeljah
23,38 18,04
4,38
Cena ob praznikih in dela 25,05
19,40
4,69
prostih dnevih

Cena storitve pomoč na domu

2. Cene stopijo v veljavo 1.4.2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 11.
Župan Jure Žerjav je pozval Rajka Puša, da predstavi točko Spremembe in dopolnitve Pravilnika o
dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestne mere v Občini Kranjska Gora. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Rajko Puš je podrobneje predstavil spremembe in dopolnitve pravilnika.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
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SKLEP 5/13: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v
občini Kranjska Gora v predloženem besedilu, po skrajšanemu postopku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 12.
Župan Jure Žerjav je pozval Rajka Puša, da predstavi točko Letno poročilo 2010 in poslovni načrt
za leto 2011 - Javno podjetje Komunala Kranjska Gora ter poročilo o izvajanju gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2011 – WTE Kranjska Gora. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem.
Rajko Puš je podal uvodno obrazložitev.
Robert Bizjak je predstavil poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
odpadnih voda v letu 2011 – WTE Kranjska Gora.
Rajko Puš je prestavil delovanje režijskega obrata. Pojasnil je koliko objektov je že priključenih ter
koliko jih ima tehnično možnost, pa še niso priključeni.
Župan Jure Žerjav je opozoril, da se na zemljišču ob Savi v Mojstrani večkrat pojavijo fekalije.
Zanimalo ga je, če to pride zaradi okvar ali nekdo fekalije dovaža na to zemljišče?
Robert Bizjak: Pojasnil je, da ta problem ni zaradi kakršnih koli okvar. Bil je mnenja, da mora to
nekdo dovažati.
V razpravi so sodelovali:
Gregor Benedik: Izpostavil je iztekanje kanalizacije pri mostu čez Pišnico. Zanimalo ga je, kako
bodo priključili še ostale objekte, ki imajo možnost pa niso priključeni?
Robert Bizjak: Problem iztekanja pri mostu čez Pišnico je v tem, da je del stavb v naselju Slavka
Černeta priključen na staro kanalizacijo. S tem problemom se ukvarjajo že več let. Zadevo bodo
morali reševati skupaj z inšpekcijskimi službami.
Župan Jure Žerjav: Pripravil se bo odlok, ki bo imel tudi kazenske določbe.
Anton Požar: Predstavil je delo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Jože Zupančič: Zanimalo ga je, kako je z okvarami in obrabami? Predlagal je, da bi odlok pripravili
do poletnih počitnic.
Robert Bizjak: Pojasnil je, da imajo približno 100 okvar na leto. Obrabe se pojavljajo na
obremenjenih črpališčih.
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Slavko Miklič: Glede problema iztoka pri mostu čez Pišnico ga je zanimalo, zakaj tam ne zajamejo
celotne iztok, ki teče v Pišnico?
Robert Bizjak: Zadeve ne morejo kar zajeti, saj je to mešan sistem v katerem je tudi meteorna
kanalizacija. Količine dotoka bi bila prevelika.
Henrika Zupan je predstavila letno poročilo 2010 - Javno podjetje Komunala Kranjska Gora.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Zanimalo jo je, kako je s slabimi vodnimi vzorci na Dovjem ter kako bodo zadevo
reševali?
Henrika Zupan: Pojasnila je, da vzorce jemljejo na trošilih. Včasih je vzrok v notranji napeljavi po
objektih. Odstopanja so bila majhna. Komunala izvaja ukrepe s čiščenjem. Pojasnila pa je vlaganja
v vodovod Dovje.
Mirjam Žerjav: Pohvalila odziv komunale ob sneženju ter dobrem čiščenju po prireditvah. Zanimalo
jo je, kako je z terjatvami občanov?
Henrika Zupan: Imajo nekaj težav pri izterjavi.
Anton Požar: Prestavil je delo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Gregor Benedik: Zanimalo ga je, kako je s soglasjem nadzornega sveta Komunale? Pohvalil je delo
komunale. Kdo čisti umazanijo ob kolesarski in glavni cesti? Predlagal je več košev ob kolesarski
stezi. Kako je z oglasnimi panoji?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da bo predsednik nadzornega sveta posredoval poročilo v elektronski
obliki. Do začetka seje še niso dobili poročila. Strinjal se je, da proučijo možnost povečanja košev
za smeti ob kolesarski stezi.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da je nazorni svet pregledal poročilo in ga tudi potrdil. Glede čiščenja
je pojasnila, da je za kolesarsko in glavno cesto zadolžen Cestno podjetje Kranj. Za oglasne panoje
skrbi komunala. Zanimanje za izobešanje plakatov je veliko.
Jože Zupančič: Pohvalil je delo komunale. Predlagal je, da bi na pokopališču v Logu pozimi izvajali
minimalno pluženje in posipanje. Občanka ga je opozorila, da občasno prihaja do rjave vode v
Gozdu Martuljku.
Slavko Miklič: Zanimalo ga je, zakaj se je zmanjšala količina porabe pitne vode?
Henrika Zupan: Pojasnila je, da je poraba vode enaka. V lanskem letu je bila v enem podjetju večja
okvara z izlivom vode. Zato je v tabelah prikazana večja poraba vode.
Vlasta Kotnik: Na KS Dovje Mojstrana so si ogledali slike cest, ki jih je poškodovala voda.
Poškodbe so nastale zaradi neočiščenih odtokov. Opozorila je tudi na izlive meteornih vod z žlebov
na ceste.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da zadeve sproti čistijo. Rešitev pa bi bila asfaltiranje bankine.
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Anton Požar: Prestavil je delo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Zakaj se ne
dokonča cesta po gradnji opornega zidu na Dovjem? Kdaj bo na pokopališču na Dovjem napeljana
voda v novi del ter kako je z lipo?
Henrika Zupan: Pojasnila je, da je odstranitev lipe povezana z ureditvijo dostopa do cerkve ter
ureditvijo opornega zidu. Glede napeljave vode je pojasnila, da jih je v lanskem letu prehitel sneg.
Del sredstev pa so namenili tudi za žlebove, ki so bili ukradeni z poslovilnih vežic v Kranjski Gori.
Henrika Zupan je predstavila poslovni načrt za leto 2011 - Javno podjetje Komunala Kranjska Gora.
V razpravi so sodelovali:
Cvetka Pavlovčič: Zanimalo jo je, če med kuhinjske odpadke sodi tudi olje od cvrtnikov?
Henrika Zupan: Pojasnila je, da je to olje nevaren odpadek in ne sodi med kuhinjske odpadke.
Mirjam Žerjav: Kako je z nepravilnim odlaganjem odpadkov? Ali
odpadke?

večji odjemalci ločujejo

Henrika Zupan: Glede nepravilnih odlaganj odpadkov sodelujejo z inšpekcijskim službami. Večji
odjemalci ločeno zbirajo odpadke.

Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 5/14: Občinski svet se je seznanil z Letnim poročilom Komunale Kranjska Gora d.o.o.
za leto 2010.
SKLEP 5/15: Občinski svet se je seznanil s Poslovnim načrtom in planom porabe amortizacije
Komunale Kranjska Gora d.o.o za leto 2011.
SKLEP 5/16: Občinski svet se je seznanil s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v letu 2010.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 9
PROTI – 0

Sklepi so bili sprejeti.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo točki 13. in 14. obravnavali na nadaljevanju seje.

Ad 15.
Župan Jure Žerjav je pozval Steva Ščavničarja, da predstavi točko RAGOR – Poslovno poročilo za
leto 2010 in program dela za leto 2011. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Stevo Ščavničar je podal podrobno obrazložitev.
V razpravi je sodeloval:
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Jože Zupančič: Podal je poročilo sveta zavoda RAGOR.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 5/17: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s poročilom o delu RAGORja za leto 2010.
SKLEP 5/18: Občinski svet občine Kranjska Gora soglaša s Programom dela in finančnim
načrtom RAGOR-ja za leto 2011.
SKLEP 5/19: Občinski svet občine Kranjska Gora soglaša z dopolnitvijo kataloga delovnih
mest RAGOR-ja z delovnim mestom višjega področnega svetovalca, kot je opisana v prilogi –
katalogu delovnih mest z opisi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklepi so bili sprejeti.

Ad 16.
Župan Jure Žerjav je pozval Egidijo Košir Mrovlje, da predstavi točko Pridobitev statusa grajenega
javnega dobra na občinskih cestah. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi je sodeloval:
Jože Zupančič: Predlagal je, da se z Višelnico II. ne hiti saj ni problematična ter da bi v prihodnje te
zadeve obravnavali enkrat letno.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 5/20: O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA
POMENA (za nepremičnine v k.o. Gozd in k.o. Podkoren)
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki
predstavljajo občinske ceste v Občini Kranjska Gora:
-
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parc. št. 55/5, 174/109, 204/93, 204/94, 274/3, vse vpisane pri vl. št. 5 k.o. Gozd,
parc. št. 149/2, 178/7, 602/11, 603/5, 372/8, 178/8, vse vpisane pri vl. št. 74 k.o. Gozd,
parc. št. 228/35, 228/83, 228/65, 653/1, vse vpisane pri vl. št. 75 k.o. Gozd,
parc. št. 178/1, 651/2, obe vpisani pri vl. št. 349 k.o. Gozd,
parc. št. 174/61, vpisana pri vl. št. 584 k.o. Gozd,
parc. št. 458/4, 177/29, 331/9, 331/10, 331/11, 367/3, 367/5, 330/15, 367/7, 176/3, 177/8,
199/20, 177/41, 336/4, 337/5, 334/2, 336/8, 336/6, 333/4, 332/4, 228/30, 273/4, 174/129,
174/130, 174/114, 223/2, 224/6, 228/132, vse vpisane pri vl. št. 721 k.o. Gozd,

-

parc. št. 681/12, vpisani pri vl. št. 774 k.o. Gozd,
parc. št. 637, 638, 639, 641, 643/2, 645, 646/1, 651/1, 652, 664, 666, 668, 669, 675/2, 656/2,
636/4, 681/16, 681/19, 636/11, vse vpisane pri vl. št. 896 k.o. Gozd,
parc. št. 804, 802, 807/1, vse vpisane pri vl. št. 723 k.o. Podkoren.

II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se vpišejo v poseben zemljiškoknjižni vložek pri k.o.
Gozd in k.o. Podkoren, pri katerem se zaznamuje grajeno javno dobro v lasti Občine
Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po uveljavitvi
sprejetega sklepa izda Občinska uprava Občine Kranjska Gora po uradni dolžnosti
ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah iz tega
sklepa, ki jo po pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču na Jesenicah.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 5/21: O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA
POMENA (za nepremičnine v k.o. Dovje)
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki
predstavljajo občinske ceste v Občini Kranjska Gora:
-

-

-

parc. št. 1143/6, 1285/1, 1375/1, 1375/45, 1375/51, 1375/57, 1375/99, 1375/101, 1375/102,
1375/103, 1375/104, 1375/105, 1375/114, 1375/115, 1375/117, 1375/118, 1375/119, 1375/137,
vse vpisane pri vl. št. 179 k.o. Dovje,
parc. št. 725/6, vpisana pri vl. št. 287 k.o. Dovje,
parc. št. 1273/1, 1273/2, obe vpisani pri vl. št. 643 k.o. Dovje,
parc. št. 1300/8, vpisana pr vl. št. 645 k.o. Dovje,
parc. št. 1747/2, vpisana pri vl. št. 691 k.o. Dovje,
parc. št. 1293/13, 1293/27, 1293/28, vse vpisane pri vl. št. 796 k.o. Dovje,
parc. št. 1986, 1990/2, 1990/4, 1990/5, 1993, 1995/1, 1996/1, 1996/3, 1996/4, 1998/2, 1998/3,
1999, 2000, 2003, 2004, 2005/1, 2005/2, 2007, 2008, 2009/1, 2009/2, 2010/2, 2010/3, 2010/4,
2010/6, 2010/8, 2010/9, 2010/10, 2010/11, 2010/14, 2010/15, 2011, 2012/1, 2013/1, 2014/3,
2014/4, 2026/2, 2027/1, 2027/2, 2028, 2029, 2030/4, 2030/5, 2031, 2032, 2033/2, 2035, 2036/2,
2037/1, 2039/2, 2039/3, 2040/1, 2040/2, 2041/1, 2041/2, 2045/2, 2048, 2049, 2063/2, 2014/1,
2010/1, 2010/19, 2010/12, 1994/3, 1994/2, 2030/3, 2039/5, 2024/4, vse vpisane pri vl. št. 1574
k.o. Dovje,
parc. št. 1293/14, 1293/21, 1270/3, vse vpisane pri vl. št. 1583 k.o. Dovje,
parc. št. 1276/9, 1276/10, obe vpisani pri vl. št. 1718 k.o. Dovje,
parc. št. 1300/1, 1374/2, obe vpisani pri vl. št. 1729 k.o. Dovje,
parc. št. 1984/2, vpisana pri vl. št. 1804 k.o. Dovje,
parc. št. 683/10, 683/22, 683/24, vse vpisane pri vl. št. 1842 k.o. Dovje.
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II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se vpišejo v poseben zemljiškoknjižni vložek pri k.o.
Dovje, pri katerem se zaznamuje grajeno javno dobro v lasti Občine Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po uveljavitvi
sprejetega sklepa izda Občinska uprava Občine Kranjska Gora po uradni dolžnosti
ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah iz tega
sklepa, ki jo po pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču na Jesenicah.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 5/22: O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
LOKALNEGA POMENA
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine v Občini
Kranjska Gora:
-

parc. št. parc. št. 681/13 in 681/14, obe k.o. Gozd, ki predstavljata zemljišče, na katerem je
postavljeno otroško igrišče v Gozdu Martuljku in
parc. št. 869/2 in 870 obe k.o. Dovje, ki predstavljata pokopališče na Dovjem.

II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se vpišejo v poseben zemljiškoknjižni vložek pri k.o.
Gozd in k.o. Dovje, pri katerem se zaznamuje grajeno javno dobro v lasti Občine Kranjska
Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po uveljavitvi
sprejetega sklepa izda Občinska uprava Občine Kranjska Gora po uradni dolžnosti
ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah iz tega
sklepa, ki jo po pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču na Jesenicah.

GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Ad 17.
Župan Jure Žerjav je pozval Egidijo Košir Mrovlje, da predstavi točko Dopolnitev letnega načrta
razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 5/23: Letni načrt razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine, ki ga je
sprejel občinski svet, na 3. redni seji dne 22.12.2010, se dopolni s prodajo naslednje
nepremičnine: solastniškega deleža na podstrešnih prostorih večstanovanjske stavbe na
naslovu Ulica Alojza Rabiča 16, Mojstrana, ki stoji na zemljišču s parc. št. 1293/2 k.o. Dovje.
SKLEP 5/24: Pooblašča se župana, da podpiše soglasje za prodajo solastniškega deleža občine
na podstrešnih prostorih večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Alojza Rabiča 16,
Mojstrana, predvidenemu kupcu – Luks Alenki, Ulica Alojza Rabiča 16, Mojstrana.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklepa sta bila sprejeta.

Ad 18.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da na podlagi 21. člena Statuta točke Prodaja nepremičnin ne morejo
obravnavati, saj je za sprejem sklepa potrebna 2/3 večina.

Ad 19.
5/1 Župan Jure Žerjav – pobuda – pisno
Pojasni je, da so dobil pobudo Osnovnega zdravstva Gorenjske o selitvi nujne medicinske pomoči.
Župan Jure Žerjav je predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP 5/25: Selitev dežurne službe iz lokacije ZD Jesenice na lokacijo SB Jesenice se izvede
šele, ko bodo v celoti zagotovljeni pogoji za normalno delo. SB Jesenice naj najprej zagotovi
strokovno ustrezne pogoje za delo, pri čemer naj se upošteva tako Pravilnik o NMP kot tudi
vse ugotovitve inšpekcijskih organov, ki so že izvajali nadzor nad organiziranostjo in
delovnimi pogoji nujne medicinske službe v ZD Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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5/2 Vlasta Kotnik – vprašanje – ustno
Kako je z delovanjem ambulante v Mojstrani?
5/3 Vlasta Kotnik – pobuda – ustno
Bila je mnenja, da so oglaševalne table neurejene. Podala je pobudo, da se pristopi k enotni izdelavi.
Župan Jure Žerjav je pojasnil delovanje zdravstvene službe. Zagotavlja se stalna dnevna prisotnost v
Kranjski Gori ter dvakrat tedensko tudi v Mojstrani. Strinjal se je s pobudo glede oglaševalnih tabel.
Bil je mnenja, da morajo projekt uličnega pohištva nadaljevati in v to vključiti tudi oglaševalne
table.
5/4 Mirjam Žerjav – pobuda – ustno
Podala je pobudo, da bi tudi v letošnjem letu izvedli čistino akcijo.
5/5 Mirjam Žerjav – vprašanje – ustno
V medijih je prebrala čiste laži. Zanimalo jo je, kakšen je namen nekaterih svetnikov, da zavajajo
občane in širšo javnost? To vprašanje se nanaša predvsem na neresnice zapisane v medijih vezano
na vprašanje vodarne. Ni se ji zdelo prav, da se podaja pobuda za sklic izredne seje občinskega
sveta v času turistične sezone. Bila je mnenja, da je šlo za namerno negativno mnenje za turizem.
Najbolj jo je zmotilo, da je v medijih prebrala, da jih župan o navedeni problematiki ni obveščal.
Pojasnila je, da so informacije prejeli na 3. seji ter prebrala izsek iz zapisnika. Kot članico sveta
glasila jo je prizadelo, da je v glasilu Zgornjesav`c prebrala neresnico. Izrazila je upanje, da neresnic
v občinskem glasilu ne bo več.
5/6 Gregor Benedik – vprašanje – ustno
Civilna iniciativa še vedno čaka na odgovor občine glede črne hiše v Podkorenu.
5/7 Gregor Benedik – pobuda – ustno
Pristojne je potrebno opozoriti na cesto na Korensko sedlo. Sedaj je na treh mestih enosmerna.
5/8 Gregor Benedik – pobuda – ustno
Predlagal je, da se opozori upravnika TGC centra, da uredi stopnišče. Pozimi tudi niso bile čiščene.
5/9 Gregor Benedik – vprašanje – ustno
Kako je z nekaterimi objekti v občini, ki so v zelo slabem stanju? Izpostavil je objekta v Ratečah in
Gozdu Martuljku.
5/10 Gregor Benedik – vprašanje – ustno
Kako je z Evropskim prvenstvom v košarki?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo vso dokumentacijo o črni hiši predali civilni iniciativi.
Predlagal je, da se predstavnik civilne iniciative oglasi na občini. Glede ceste na Korensko sedlo je
pojasnil, da o njenem stanju stalno opozarja pristojne. Glede stopnišča v TGC-ju bodo o tem
opozorili upravnika. Glede slabega stanja hiše v Ratečah je pojasnil, da bodo podali pisni odgovor.
Vsi dogovori glede Evropskega prvenstva so potekali v dogovoru z Občino Jesenice, ki je
kandidirala za predtekmovalno skupino. Smučarska zveza je podala prijavo za nordijsko svetovno
prvenstvo za leto 2017. Predstavnike Smučarske zveze bo povabil na eno od naslednjih sej, da bodo
zadevo prestavili.
5/11 Vesna Kovačič – vprašanje –ustno
Kako je z otroškim igriščem na Dovjem?
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da občina pridobiva zemljišče.
5/12 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je s stroški za OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, ki so predstavljeni v
mesečnem poročilu?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so tam navedeni zneski iz NRP-ja. Do naslednje seje bodo
pripravili podatke za tekoče leto.
5/13 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Pojasnil je, da že od začetka občine zavzema za izgradnjo pločnikov v Gozdu Martuljku. Sedaj se je
pa tik pred pričetkom izgradnje pojavila skupina z enim od občinskih svetnikov, ki so po Gozdu
Martuljku delili kresničke in obljubljali pločnike. Ti ljudje so do sedaj nasprotovali pločnikom. Bil
je mnenja, da je bilo to nedopustno.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se nadaljuje z odkupi pločnikov. Projektant pripravlja spremembo
projekta.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da so upoštevali skoraj vse pripombe razen dveh. V kolikor ne
bo prišlo do odkupa bo Direkcija za ceste sprožila razlastitev.

Ad 20.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je občina vključena v program ohranjanja mokrišč. V Kranjski
Gori poteka tudi konferenca. Ogledali pa so si tudi Zelence. Ob tem je pohvalil komunalo, da so
poti do Zelenc lepo očistili.
V parlamentu je bil spremenjen 35. člen Zakona o korupciji. Sedaj ni več omejitev v poslovanju
med društvi in občino, katerih predsedniki so tudi občinski svetniki.
Seja je bila ob 19.49 prekinjena. Nadaljevala se bo v sredo 06.04.2011 ob 17. uri.
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Nadaljevanje 5. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 06.04.2011 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Anton Požar, Jože Zupančič, Blaž
Knific, Vesna Kovačič, Mirjam Žerjav, Robert Plavčak, Slavko Mikič, Bogdan Janša,
Robert Kerštajn, Mojca Kelvišar, Janja Dolhar, Cvetka Pavlovčič, Vlasta Kotnik in Gregor
Benedik (14 od 16)
dr. Janez Mlinar in Matevž Podrekar - odsotna
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Bojana Hlebanja, Vida Černe, Henrika Zupan, Črtomir Kosmač in Darko
Zidanski.
 PRISOTNI NOVINARJI: ATM TV.
Župan Jure Žerjav je vse lepo pozdravil ter pojasnil, da nadaljujejo 5. sejo z naslednjim dnevnim
redom:
13.
14.
18.

Obravnava poročila o dejanskem stanju vodarne v Kranjski Gori in izvedenih ukrepih
naročnika
Poslovno poročilo LTO-ja Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora za leto 2010 in plan dela
za leto 2011
Prodaja nepremičnin

Ad 13.
Župan Jure Žerjav je podrobno predstavil točko obravnava poročila o dejanskem stanju vodarne v
Kranjski Gori in izvedenih ukrepih naročnika. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Darko Zidanski iz odvetniške družbe je podrobneje predstavil stanje glede vodarne. Naročnik se je
ves čas trudil, da bi naredili vodarno tako, kot je bilo s pogodbo določeno. Formalnega prevzema za
pričetek poizkusnega delovanja v skladu s pogodbo, pogodbeni stranki nista opravili. Izpostavil je
naslednje pomanjkljivosti pri vodarni in sicer: prevelika motnost vode, slabši pretok vode, prevelika
poraba električne energije, filtri za čiščenje pitne vode niso bili pravilni. Iz uvoznih dokumentov je
bilo moč razbrati, da je šlo za filtre za filtracijo odpadnih voda. Naročnik je pogodbo razvezal in s
tožbo zahteval vrnitev kupnine. V tožbi zahtevajo tudi plačilo pogodbenih kazni. Vzporedno s tem
postopkom so vložili tudi kazensko ovadbo zaradi suma poslovne goljufije. Ovadili so podjetje in
odgovorno osebo. Kriminalisti zaključujejo preiskavo.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Še vedno je vztrajal, da jih župan ni obveščal o zadevi. Strinjal se je z poročilo
odvetnika. Takšna vodarna ne služi nikomur. Izviren greh je bil na samem začetku. Vprašal se je, če
vedo kaj so sploh želeli naročiti? Zakaj niso dobili kakšnega zunanjega strokovnjaka, ki se spozna
na vodarno? Ali je bil predmet in cena z javnega razpisa pravilna? Plačali so nekaj, kar nikoli ne bo
delalo. Zanimalo ga je, ali so dobili to kar je bilo s projektom načrtovano ter kako bo sedaj s
čiščenjem vode?
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil projekt potrjen na občinskem svetu 23.04.2008. Investicija je
bila s sklepom prenesena na JP Komunala. Izveden je bil postopek javnega naročanja. Problem pri
vodarni je bil, da niso zagotovili pogojev iz pogodbe. Nekdo je zavestno zavajal investitorja, saj je
vgradil opremo, ki ni bila predmet razpisa in pogodbe.
Bojana Hlebanja: Kronološko je predstavila investicijo.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, zakaj toliko časa o tem niso bili obveščeni na način, kot je to na tej
seji.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je JP Komunala iskala rešitve za delovanje vodarne. Vodarna je
bila do 5.7.2010 v funkciji. Ker ni bilo pravih parametrov tudi niso pričeli s poskusnim delovanjem.
Kot župan je bil o postopkih, ki jih je izvajala JP Komunala obveščen. Po 5.7.2010, ko vodarna ni
več delovala pa zaradi volitev tudi ni bilo več sej občinskega sveta. Informacijo so potem svetniki
dobili na 3. seji OS v novem mandatu. Vodarna je bila v projektih predvidena kot kratkoročna
rešitev. Pridobiva pa se nov vodni vir.
Robert Plavčak: Cilji z javnim naročilom niso bili doseženi. To kar se je zgodilo je šlo za
negospodarno porabo denarja. Plačano je bilo 84% sredstev. Odvetnika je vprašal, če je to
normalno? Predlagal je dodaten sklep, da zadevo preveri tudi nadzorni odbor občine.
Darko Zidanski: Pojasnil je, da bi morali v skladu s pogodbo plačati že 90% sredstev. Poudaril pa
je, da na strani naročnika ni bilo napake. Napaka se je pojavila na strani izvajalca. Izvajalec do
danes ni dal izjave, da je dela končal.
Župan Jure Žerjav: Nadzorni odbor je neodvisni organ in občinski svet mu ne more nalagati del.
Bogdan Janša: Pojasnil je, da se je pozanimal o podjetju, ki je bilo izbrano na razpisu. Iz informacij,
ki jih je pridobil, bi lahko razbral, da niso zanesljiv partner v projektu. Poleg tega podjetja se
pojavlja še eno podjetje, ki pa ima zelo slabo boniteto. Bil je mnenja, da je bila pri obeh ponudnikih
prevelika razlika v ceni. Razpisna komisija bi morala vključiti tudi zunanjega strokovnjaka.
Blaž Knific: Kdo je opravljal nadzor del? Ali so bila pri razpisu zahtevana finančna zavarovanje za
dobro opravljena dela? Zanimalo ga je, koliko so plačali za strokovno mnenje o vodarni? Avgusta
bo eno leto odkar je bila podana kazenska ovadba, zato ga je zanimalo, kdaj bo občina dobila
povrnjena svoja sredstva? Ali pojetje MF plus d.o.o. Ljubljana še opravlja svojo dejavnost?
Henrika Zupan: Nadzor je opravljal IPG Boštjan Kranjc s.p.. MF plus je izdal garancijo za dobro
izvedena dela v višini 10% vrednosti. Strokovno mnenje pa je stalo približno 2000 EUR. Pri
razpisni komisiji je pomagal Krmc d.o.o., ki je obe ponudbi tudi pregledal. Pojasnila je, da ima
podjetje MF plus še odprt račun.
Darko Zidanski: Kar se tiče predkazenskega postopka na sektorju kriminalistične policije v Kranju
je zelo težko oceniti, kdaj bo postopek končan. Nihče pa ne zna odgovoriti, kdaj bo občina dobil
nazaj svoja sredstva.
Jože Zupančič: V zaključku prejšnjega mandata so dobili informacijo, da so nekakšne težave pri
vodarni. Prav je, da so vsi za to, da imajo občani dobro pitno vodo. Bil je mnenja, da si z izredno
sejo niso naredili dobre reklame. Vprašal se je, kaj bodo sedaj naredili z vodo?
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Župan Jure Žerjav: Poudaril je da je bila vodarna kratkoročni ukrep. Študija vodooskrbe, ki je bila
sprejeta v prejšnjem mandatu občinskega sveta bo posredovana svetnikom v elektronski obliki.
Mirjam Žerjav: Bila je mnenja, da bi morali zaupati tudi strokovnim službam. Podjetje MF plus je v
prejšnjem mandatu predstavilo projekt na seji občinskega sveta. Občinski svet pa je projekt podprl.
Vesna Kovačič: Občina je svetnike seznanila z problematiko. Ne morejo pa vplivati na delovanje
pravosodnih organov.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 5/26: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s postopki naročnika
Komunale Kranjska Gora d.o.o., v zvezi z izbiro izvajalca za dobavo in montažo vodarne v
Kranjski Gori.
SKLEP 5/27: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z ukrepi naročnika zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca družbe MF Plus d.o.o.
SKLEP 5/28: Občinski svet Občine Kranjska Gora predlaga Nadzornemu odboru, da
pregleda postopek oddaje javnega naročila Vodarna Kranjska Gora.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklepi so bili sprejeti.

Ad 14.
Župan Jure Žerjav je pozval Vido Černe, da predstavi točko poslovno poročilo LTO-ja Zavoda za
turizem Občine Kranjska Gora za leto 2010 in plan dela za leto 2011. Člani sveta so gradivo prejeli
s sklicem.
Vida Černe je pojasnila uvodno obrazložitev.
Mirjam Žerjav kot direktorica LTO-ja je podrobneje predstavila poslovno poročilo za leto 2010.
Poudarila je, da zavod ni imel likvidnostnih težav.
Janja Dolhar kot predsednica sveta Zavoda LTO je predstavila poročilo sveta zavoda LTO.
Pripravili bodo predlog za nov statut. Svet zavoda je potrdil poročilo za leto 2010 in plan dela 2011.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da bo odlok o oglaševanju pripravljen za obravnavo v mesecu maju.
Prav tako bodo pristopili k urejanju parkirnin. Redarje bodo opozorili na pereče probleme. Strinjal
se je z predlogom za popravek statuta.
V razpravi so sodelovali:
Blaž Knific: Program dela bo podprl. Zanimalo ga je, kako je s kartico zvestobe? Bil je mnenja, da
so namenil preveč sredstev za izvedbo prireditev ob Pokalu Vitranc in poletih v Planici. Se je pa
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strinjal z obema prireditvama. Zanimalo ga je, kako je s projektom slapu v Gozdu Martuljku? Ali so
že dobil sredstva? Kako je z projektom označevalnih tabel? Ali so že dobili tudi ta sredstva? Bil je
mnenja, da bi morali zmanjšati stroške dela ter stroške za udeležbo na sejmih. Predlagal je uvedbo
kazalnikov uspešnosti.
Župan Jure Žerjav: Pokal Vitranc je slavil 50-letnico. Sredstev z razpisa na občino še niso prejeli,
saj jih bodo dobili šele po realizaciji projektov. Izrazil je upanje, da bodo zaposleni še naprej tako
zavzeto opravljali svoje delo.
Mirjam Žerjav: S pomočjo projekcije je predstavila plan dela za leto 2011.
Vesna Kovačič: Glede kartice zvestobe jo je zanimalo, če so ponudniki zainteresirani za takšne
popuste.
Mirjam Žerjav: Kranjsko Goro bo ta projekt v treh letih stal 36.000 EUR. S to kartico bodo gostom
ponudil še več aktivnosti.
Robert Plavčak: Podprl je predlog za uvedbo kazalnikov. Zanimalo ga je, če je bila izvedena anketa
o zadovoljstvu gostov? Govori se, da so bili delavci LTO-ja za novoletne praznike doma. Ali se
direktorici to zdi primerno? Premalo se upoštevajo predlogi gospodarstva. Gospodarstvo opozarja
na urejanje prometa in parkirišča.
Mirjam Žerjav: Kazalniki so bili uvedeni. Po analizi kazalniki kažejo, da so realizirali več
programov in tudi več lastnih sredstev. V letu 2010 so zabeležili več kot 10% nočitev več, kot v letu
2009. Se je pa strinjala, da gostje ne trošijo več kot v preteklih letih. Turistična društva se
financirajo iz občinskega proračuna. Anketa še ni bila izvedena. Za novoletne praznike je bila
pisarna LTO zaprta. So bili pa delavci prisotni na elektronski pošti in telefonih. TIC pa je deloval
vse dni. Zavod ne ureja prometa in parkirišč. Podpirajo pa to, da se ta vprašanja uredijo.
Župan Jure Žerjav: Na problem neurejenosti je pokazal prav tisti, ki ima svoje dvorišče neurejeno.
Vsi pa vedo za probleme parkiranja.
Bogdan Janša: Zanimalo ga je, kako je s podpisom pogodbe s Košarkarskim klubom Kranjska
Gora? Podprl je projekt Gorenjska plus. Bil je mnenja, da bi morali nameniti več sredstev za
prireditve posebnega pomena. Iz plana je razbral, da bo naloge TIC-a v Mojstrani opravljal tudi
Slovenski planinski muzej v Mojstrani. Predlagal je, da bi ponudnikom iz občine omogočili
brezplačni najem stojnice. Zanimalo ga je, kako je z turističnim avtobusom?
Mirjam Žerjav: Pojasnila je izvajanje študentskega dela. Kot sekundarna točka se za informiranje
usposobi zaposlene v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Pojasnila je višino sredstev za
prireditve. Svet zavoda LTO je že v preteklosti sprejel sklep, da je za domače ponudnike najem
stojnic brezplačen. Organizirali naj bi turistični avtobus. Objavljen je bil javni razpis. S
Košarkarskim klubom Kranjska Gora je bila podpisana dolgoročna pogodba.
Jože Zupančič: Pohvalil je poročilo LTO-ja ter tudi uslužbence. Opozoril je na previdnost pri
spreminjanju statuta LTO-ja. V preteklosti so pravilno izbrali odločitev, da so obdržali LTO.
Anton Požar: Pojasnil je delo pristojnega odbora. Strinjal se je s spremembo statuta LTO. Izpostavil
je tudi namen prestavitve TIC-a v Kranjski Gori. Na Komisiji za podelitev blagovne znamke Moje
naravno iz doline so se dogovorili, da bi zavezali vse prejemnike blagovne znamke, k ponudbi
izdelkov v občini.
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Gregor Benedik: Bil je mnenja, da ne sme biti dileme ali imeti LTO ali ne. Na odboru so se
pogovarjali o novi lokacij TIC-a v zdajšnjem Ljudskem domu. Predlagana lokacija se jim ni zdela
primerna. Predlagali so lokacijo, ki bo za turiste bolj dostopna. Glede na povečanje števila tekačev
na smučeh ga je zanimalo, če razmišljajo o zaračunavanju teka na smučeh?
Župan Jure Žerjav: Lokacija TIC-a poleg cerkve v Kranjski Gori je zelo markantna. Pojasnil je, da v
Ljudskem domu opravljajo sondiranje. Zadevo si bo ogledal tudi statik. Na temo zaračunavanja
tekaških prog so imeli razgovore z Občino Trbiž. Če bodo želeli kvalitetno pripraviti proge, bodo
morali pričeti z zaračunavanjem. Pri tem bodo morali uvesti tudi zdravniško oskrbo.
Mirjam Žerjav: Pojasnila je način urejanja tekaških prog. Podjetje v Ratečah je financiralo teptanje
v dnevih, ko ga LTO ni zagotavljal. Pojasnila je tudi provizije pri oddajanju sob. Izrazila je upanje,
da bi dobili nove prostore v ljudskem domu.
Blaž Knific: Bil je mnenja, da bi morali TIC v Mojstrani obdržati na dosedanji lokaciji.
Miram Žerjav: Pojasnila je, da se bo TIC še v naprej izvajal na dosedanji lokaciji. Slovenski
planinski muzej bo samo dodatna informacijska točka.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 5/29: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu LTO –
Zavoda za turizem občine Kranjska Gora za leto 2010.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 5/30: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Programu dela LTO –
Zavoda Za turizem občine Kranjska Gora za leto 2011.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 12
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.

Ad 18.
Župan Jure Žerjav je pozval Egidijo Košir Mrovlje, da predstavi točko prodaja nepremičnin. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
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V razpravi je sodeloval:
Bogdan Janša: Na pristojnem odboru so zadevo obravnavali in jo potrdili.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/30:
1. Sprejme se predlagani posamični program prodaje nepremičnine:
- zemljišča parc. št. 1505/5 k.o. Dovje,
- zemljišča parc. št. 1772/9 k.o. Dovje,
- zemljišča parc. št. 803/93 k.o. Kranjska Gora.
2. Pri prodaji navedenih nepremičnin kupec plača stroške davka na promet nepremičnin,
občina pa stroške overitve podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na prodajni pogodbi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Seja je bila končana ob 19.30 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.

23

