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Z A P I S N I K

7. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 25.05.2011 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, dr. Janez Mlinar, Robert Plavčak, Slavko Mikič, Bogdan Janša,
Robert Kerštajn, Mojca Kelvišar, Janja Dolhar, Matevž Podrekar, Cvetka Pavlovčič, Vlasta
Kotnik in Mirjam Žerjav (15 od 16)
Gregor Benedik - odsoten
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Vida Černe, Boštjan Pristavec, Jelko Gros, Primož Finžgar, Henrika Zupan,
Andrej Grilc, Miran Čurin.
 PRISOTNI NOVINARJI: ATM TV.
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.
Na seji so svetniki prejeli zapisnik Statutarno-pravne komisije, zapisnik Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe ter vabilo za delavnico TNP.
Najprej so obravnavali zapisnik 5. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 6. seje
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo in sprejem zapisnik 6. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Blaž Knific: Pri razpravi o prometnih znakih je predlagal, da se glede občinskih cest predlogi
posredujejo na SPV glede državnih cest pa na DRSC in ne občinskemu svetu.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da v zapisniku piše, da se vsi predlogi posredujejo na SPV. Poslušal
se bo posnetek in v kolikor je bilo drugače rečeno se bo zapisnik popravil.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 7/1: Potrdi se zapisnik 6. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
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.

DNEVNI RED:
Predstavitev projekta Nordijskega centra Planica in kandidatura Planica 2017
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora – I.
obravnava
Dopolnitev organizacijske sheme delovnih mest v javnem podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o.
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Kranjska Gora za leto 2010
Sklep o spremembah sklepa o določitvi območja urejanja prometa in višini parkirnine za urejanje
parkirišča pred zapornico v Vratih
Strateško razvojni dokument Občine Kranjska Gora – rezultati ankete v letu 2011
Sodelovanje z občino Trogir, Hrvaška
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.
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bosta direktor Zavoda za šport Planica Jelko Gros in generalni
sekretar OK Planica Primož Finžgar predstavila projekt Nordijskega centra Planica in kandidatura
Planice 2017.
Jelko Gros je s pomočjo projekcije predstavil projekt nordijskega centra Planica. Izbrali so dve projektni
podjetji, ki sta pripravili projekt. Uredili bodo skakalnice in tekaške proge. Skakalnice bodo postale dvojne.
Uredile se bodo tudi skakalnice za najmlajše. Skakalnice bodo imele tudi dostop z žičnico. Ohranili bodo
tudi kulturno dediščino. Letalnico pa bodo pričeli obnavljati v letu 2013. Postavljene bodo tudi tribune in
nov RTV stolp. Uredil se bo tudi štartno ciljni prostor za tek. V poletnem času bo na tem mestu nogometno
igrišče z umetno travo. Tekaške proge se navezujejo na sedanje. Urejeno bo nekaj novih povezav. Postavljen
pa bo tudi nov osrednji objekt, ki bo večnamenski. Promoviralo se bo, da se v Planici na smučeh teče 365
dni. V podzemnem delu osrednjega objekta bo približno 900 metrov dolga tekaška proga. Zadeve se bodo
tudi tržile, sredstva pa se bodo namenila za vzdrževanje. Investicija je vredna 42 mio. EUR.
Primož Finžgar je predstavil kandidaturo za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Čez eno leto bo
znano, kdo bo organizator prvenstva. Kandidaturo bosta predstavljala Franci Petek in Petra Majdič.

V razpravi so sodelovali:
Matevž Podrekar: Zanimala ga je prometna ureditev. Zanimalo ga je, kako je z možnostjo krožnega prometa
z še eno cesto?
Primož Finžgar: Bil je mnenja, da bodo zaradi dosedanjih izkušenj promet organizirali tako, da ne bo večjih
težav. Tekaške tekme bodo potekle v dnevnem času, skoki pa bodo v nočnem času.
Jelko Gros: Pojasnil je, da cestne povezave ne morejo vključiti v predstavljeni projekt, saj z sredstvi
evropske unije to ni mogoče. So pa v dogovoru z DRSC, da se bo po zaključeni investiciji popravila tudi
cesta.
Župan Jure Žerjav: Že večkrat je opozoril, da bi morali urediti celotno cesto od avtoceste do Planice.
Robert Plavčak: V časopisu Delo je zasledil članek g. Leskovca glede Planice. V članku je bilo zastavljenih
precej vprašanj na katera še ni bilo odgovora. Kolikšni bodo stroški obratovanja nove investicije? Kakšen bo
terminski plan izvedbe?
Jelko Gros: Odgovor so že posredovali, vendar še ni bilo objavljeno. Pojasnil je, da je bil g. Leskovec v igri
za pripravo projekta. Na anonimnem natečaju pa njegove rešitve niso bile sprejete. Letni stroške obratovanja
Planice bo 1 mio. EUR. Predvidenih je 12 delovnih mest ter še nekje do 15 vodnikov pa Planici. Investicija
mora biti zaradi evropskih sredstev končana 15.09.2013. V letošnjem letu naj bi uredili skakalnice, v letu
2013 bodo urejali letalnico. V letu 2012 pa bodo urejali tekaški del.
Župan Jure Žerjav: V osnutku prostorskega načrta je vnesena tudi trasa žičnice med Planico in Podkorenom.
Jože Zupančič: Opozoril je, da se zgodba Planice vleče že predolgo. Zadeve se sedaj ustavljajo s pritožbami
na javnem razpisu. Ali se bodo pritožili na državno revizijsko komisijo, ker še niso obravnavali pritožbe.
Opozoril je na slabo cesto skozi občino.
Jelko Gros: Državna revizijska komisija sedaj preverja, če je bila razpisna dokumentacija spisana tako, da je
bilo možno oddati ponudbo. Šest gradbenih podjetjih je oddalo ponudbo. Eno manjše podjetje pa se je na to
pritožilo.
Bogdan Janša: Zanimalo ga je, če je 370.000 EUR dovolj za kandidaturo. Ali bi lahko nepridobitev
svetovnega prvenstva vplivala na izvedbo projekta?
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Primož Finžgar: Pojasnil je, da bo projekt dokončan ne glede na uspeh kandidature za svetovno prvenstvo.
Bil je mnenja, da bo sredstev dovolj za kandidaturo.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 7/2: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z izgradnjo nordijskega
centra Planica in podpira kandidaturo Smučarske zveze Slovenija za organizacijo svetovnega
prvenstva v nordijskih disciplinah Planica 2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Jelko Gros se je zahvalil za podporo.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v
Občini Kranjska Gora – I. obravnava. V gradivu so priložene tudi vse spremembe v grafični obliki.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Blaž Knific: Pohvalil pripravljavca za kvalitetno pripravljeno gradivo. Zanimalo ga je, če je pri
spremembah sodelovale krajevne skupnosti? Ali so krajevne skupnosti dobili mape z cestami? Ali
bo vsaka krajevna skupnost dobili pregled nad vsemi cestami? Pred kratkim so potekali dnevi
občinskih cest. Zanimalo ga je, kako je z vzdrževanjem lokalnih cest na Hrušici.
Boštjan Pristavec: Pojasnil je, da je to tehnični odlok. Predhodno je bil predlog poslan tudi na
Direkcijo za ceste v usklajevanje. Odlok je v grafiki pripravljen tudi na internetu, tako da ga lahko
krajevne skupnosti dobijo.
Andrej Grilc: Lokalna cesta na Hrušici se nahaja v naši občini, vendar jo vzdržuje Jeseniška občina.
Od križišča pa do spomenika pa jo vzdržuje naša občina vendar ni v planu zimske službe.
Anton Požar: Pojasnil je, da so zadevo obravnavali tudi na odboru za gospodarstvo in gospodarske
javne službe. Strinjal se je, da gre za tehnični dokument. Predlagal je, da bi ga obravnavali po
skrajšanem postopku.
Robert Plavčak: Pojasnil je, da so zadevo obravnavali tudi na Statutarno-pravni komisiji, kjer so
predlagali, da se zadeva obravnava. Bil je mnenja, da je prav, da se zadeva obravnava v dveh fazah.
Bogdan Janša: Bil je mnenja, da bi sprejeli predlagani sklep, da se bo v času 15 dnevne obravnave
sestal tudi pristojen odbor.
Jože Zupančič: Bil je mnenja, če bodo želeli spreminjati predlagani odlok, se bo zadeva zavlekla še
za eno leto. V kolikor bodo kasneje podali pripombe se bodo pripravile za spremembo odloka.
Pojasnil je še, da se bo v kratkem sestal s predsedniki krajevnih skupnosti. Na sestanku bodo dorekli
plan obnove in vzdrževanja občinskih cest za ta mandat.
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Anton Požar: Glede na to, da se pristojni odbor ni sestal je umaknil svoj predlog glede skrajšanega
postopka.
Blaž Knific: Bil je mnenja, da se za krajevne skupnosti pripravi zemljevidi večjega formata.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je sedaj odlok napisan zelo natančno. V preteklosti se je dogajalo,
da so deli cest izpadli iz kategorizacije.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 7/3: Sprejme se Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini
Kranjska Gora v prvi obravnavi. Predlog se posreduje v 15. dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil dopolnitev organizacijske sheme delovnih mest v javnem podjetju
Komunala Kranjska Gora d.o.o.. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Podrobnejšo obrazložitev je podala direktorica Komunale Henrika Zupan. Dodatno bi zaposlili v
zbirnem centru, ki bi bil odprt vse dni v tednu. Se bo pa delo povečalo tudi zaradi kompostarne.
Dopolnitev organizacijske sheme je obravnaval tudi nadzorni svet podjetja, ki se je s to dopolnitvijo
tudi strinjal.
V razpravi so sodelovali:
Anton Požar: Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe podpira predlagani predlog.
Predlagal je, da bil zbirni center odprt tudi ob sobotah.
Blaž Knific: Zanimalo ga je, kako je z izgradnjo kompostarne, katero so načrtovali že v preteklih
letih. Ni zasledil delovnega mesta preglednika cest.
Henrika Zupan: Na preteklih sejah občinskega sveta je že pojasnjevala, da do izgradnje
kompostarne še ni prišlo, ker niso dobili okoljevarstvenega dovoljenja. Dovoljenje so prejeli. Nato
so šli v pridobivanje gradbenega dovoljenja, ki so ga konec leta 2010 tudi dobili. Sedaj je bil
objavljen razpis za izgradnjo komopstarne. Če ne bo prišlo do pritožbe na razpis, bo v jeseni
kompostarna narejena. Pregled cest opravlja delovodja. V kolikor bi pa to želeli vključiti v
organizacijsko shemo delovnih mest se morajo zavedati, da te stroške krije občina.
Župan Jure Žerjav: Javni razpis za kompostarno je bil objavljen na portalu javnih naročil ter na
spletni strani občine. Razpis si lahko na spletu vsak ogleda.
Blaž Knific: Pojasnil je, da je lansko leto predlagal, da bi ponovili akcijo nabave kompostnikov.
Odgovorjeno mu je bilo, da bo narejena kompostarna. Kompostarna do danes še ni narejena, zato je
izrazil dvom, da bo končana do konca letošnjega leta.
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Župan Jure Žerjav: Glavni problem je bil pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Bil je mnenja, da
bo kompostarna v letošnjem letu narejena.
Henrika Zupan: Pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja je bila zelo zahtevna. Komunala je ena
prvih v državi, ki je za kompostarno pridobila to dovoljenje.
Bogdan Janša: Predlagal je, da bi vsaj dve soboti na mesec deloval zbirni center.
Henrika Zupan: Do sedaj ob sobotah niso imeli obiska. V kolikor se bo pokazala potreba se bodo o
tem razmislili. O spremenjenjem delovnem času zbirnega centra bodo občane obvestili.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 7/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme predlog dopolnitve organizacijske
sheme delovnih mest v javnem podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o..
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil oceno izvajanja občinskega programa varnosti v občini Kranjska
Gora za leto 2011. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Slavko Miklič: Bil je mnenja, da bi morali posvetiti več pozornosti za varnost na Vršiški obvoznici
skozi Kranjsko Goro.
Župan Jure Žerjav: Vršiška cesta od hotela Lek pa vse do križišča regionalne ceste Rateče –
Jesenice je znotraj naselja. Omejitev hitrosti je 50 km/h. Cesta bo vključena tudi v nadzor. Bil je
mnenja, da se je tudi skozi Gozd Martuljek zaradi kontrol hitrost zmanjšala.
Vesna Kovačič: Določeno tveganje na cestah povzročajo tudi kolesarji ter tudi same ceste, ki so na
nekaterih delih zelo slabe.
Anton Požar: Izpostavil je cesto v Vrata. Pojavlja se problem parkiranja ob cesti. S tem se
onemogoča dostop lastnikom njihovih parcel v Vratih. Predlagal je, da bi občina podala pobudo, da
se postavi takšna prometna signalizacija, da bi lahko pristojni tudi ukrepali. Opozoril je še na javno
pot k Porentovemu domu iz regionalne ceste. Predlagal je, da se to javno pot fizično zapre za dostop
z regionalne ceste.
Jože Zupančič: Pojasnil je, da se je občanka Gozda Martuljka oglasila pri njem in mu predlagala, da
bi v Gozd Martuljku postavili več tabel za omejitev. Vas je dolga in marsikateri voznik pozabi na
omejitev. Na začetku vasi pa predlaga postavitev tablo, ki kaže hitrost vozil.
Župan Jure Žerjav: Strinjal se je, da bodo postavili tablo, ki prikazuje hitrost vozil.
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Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 7/5: Sprejme se Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2010 z
dopolnitvami.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 7/6: Z Oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2010 se seznani
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter
Policijska postaja Kranjska Gora.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil sklep o spremembah sklepa o določitvi območja urejanja prometa in
višini parkirnine za urejanje parkirišča pred zapornico v Vratih. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, koliko sredstev se je sploh zbralo in koliko se jih je porabilo za vse
zadeve, ki jih odlok predvideva. Opozoril je na star odlok. Ker nima informacij bo glasoval proti.
Predlagal je podrobno poročilo o pobrani parkirnini. Kaj se dogaja s projektom umiranja prometa v
Alpah?
Rajko Puš: Pri obrazložitvi je prebral zaključek iz dopisa izvajalca. Spreminja se samo cena
parkirnine.
Blaž Knific: Glede umirjanja prometa v Julijskih Alpah je pojasnil, da je velik zagovornik ureditve
prometa v Vratih. Bil je mnenja, da bi morali cesto zapreti ter urediti javni prevoz. Urediti bi morali
centralno parkirišče v Mojstrani. Sklepa ne bo podprl prav iz razloga, da je potrebno cesto zapreti in
urediti javni promet.
Župan Jure Žerjav: Predmet obravnave je sklep o določitvi višini parkirnine in ne umiranje prometa.
Šele nov Zakon o TNP je državi dal orodje, da država lahko zapre cesto v Vrata, ki je državna cesta.
Občina ne more zapirati državnih cest.
Bogdan Janša: Manjka obrazložitev, kako so prišli do predlagane višine parkirnine zato se bo težko
odločil kako glasovati.
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Anton Požar: Delno se je strinjal s predhodnim svetnikom. Planinsko društvo naj bi vsako leto
podalo na občinski svet poročilo o pobiranju parkirnine. V primerih neurij mora Planinsko društvo
tudi samo popraviti cesto.
Blaž Knific: Poudaril je, da je pristaš centralnega parkirišča v Mojstrani in ureditev javnega
prometa.
Mirjam Žerjav: Strinjala se je s projektom umirjanja prometa v Alpskih dolinah. Če bo cena v
Vratih višja je izrazila upanje, da bo kdo tudi parkiral v Mojstrani in se peš odpravil v dolino Vrat.
Podprla bo predlagani sklep.
Jože Zupančič: Če Planinsko društvo ne bo več urejalo parkirišča v Vratih bo spet nastal kaos.
Strinjal pa se je, da manjka poročilo, ki so ga predhodniki že omenili. Podprl bo predlagani sklep.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanja naslednji sklep:
SKLEP 6/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Sklep o spremembi sklepa o
določitvi območja urejanja prometa in višini parkirnine za urejanje parkirišča pred
zapornico v Vratih v predlaganem besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 10
PROTI – 3

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil Strateško razvojni dokument Občine Kranjska Gora – rezultat
ankete v letu 2011. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Anton Požar: Ker je vodil sprejemanje strateškega dokumenta je predlagal, da bi pričeli risati
diagrame. Diagram je pomemben, saj pokaže razvoj petih stebrov. Rezultate bodo lahko potem
uporabili pri pripravi proračuna.
Vesna Kovačič: Predlagal je, da bi rezultate zbirali po krajevnih skupnostih. Anketa bi morala biti
informacija o potrebah občanov. Občina bi morala nato poročati o izvedenih ukrepih in izboljšavah.
Blaž Knific: To je pokazatelj, kam je v proračunu potrebno nameniti več sredstev.
Bogdan Janša: Bil je mnenja, da je premalo ankentirancev. Ker anketa daje samo aritmetično
sredino bodo težko prišli do konkretnih rezultatov.
Rajko Puš: Strategija je bila narejena pred tremi leti. Na podlagi strategije se bodo risali tudi grafi.
Je pa zelo pomembno, da če želijo grafe nato primerjati je potrebno vedno vzeti isti vzorec ob istem
času.
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Robert Plavčak: Po treh letih ugotavljajo, da ni vse idealno. Ta dokument je živ dokument, zato bi
ga morali spremljati tudi po krajevnih skupnostih. Ker pa je to znanilec dela župana lahko
ugotovijo, kje je problem. Probleme bi morali reševati po potrebah in po krajevnih skupnostih.
Predlagal je neko skupino, ki bo zadevo spremljal in enkrat letno obveščala občinski svet o
rezultatih.
Slavko Miklič: Določeni krajani ne želijo sodelovati v tej anketi. Malo je bilo mladih in starejših.
Izrazil je skrb predvsem zaradi tega ker nekateri težko kaj pokritizirajo še težje pa pohvalijo.
Anton Požar: Ne glede na to kako velik vzorec je, kaže na to, da v treh letih ni velikega odstopanja.
Zmeraj bo obstajal določen odstotek ljudi, ki ne bodo želeli odgovarjati na določena vprašanja.
Župan Jure Žerjav: Anketa je narejena na podlagi strateškega dokumenta. Glede na splošno stanje,
ki vlada v družbi so ti rezultati zadovoljivi, saj ni bistvenih odstopanj ne navzgor in ne navzdol. V
proračunu in pri sprejemanju sklepov glede prostorskih ureditev bodo morali rezultate upoštevati.
So pa področja, kjer so dobre ocene. Izpostavil je stanovanjsko problematiko. Samo nekaj je tistih,
ki imajo te probleme in jih statistika ne more dobro zabeležiti.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanja naslednji sklep:

SKLEP 7/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s poročilom o anketiranju
zadovoljstva občanov, ki je bilo izvedeno v skladu s sprejetim Strateško razvojnim
dokumentom Občine Kranjska Gora.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil sodelovanje z občino Trogir, Hrvaška. Največ stičnih točk je na
področju turizma, gospodarstva in športa. Zaradi tega bo prišlo več turistov v Kranjska Goro. Na ta
način bo imela Kranjska Gora stalni razstavni prostor. Skupaj bodo lahko kandidirali na razne
razpise. Občina do sedaj že dobro sodeluje z Wasmunstrom v Belgiji in Santa Marinelo v Italiji.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Blaž Knific: Podprl je sodelovanje. Je pa predlagal še sodelovanje z Pagom na Hrvaškem. Sedaj
sodelujejo z pihalnim orkestrom.
Slavko Miklič: Pojasnil je, da so imeli v Trogirju že več let željo po sodelovanju.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanja naslednji sklep:
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SKLEP 7/9: Občinski svet občine Kranjska Gora pooblašča župana, da nadaljuje aktivnosti
pri podpisu listine o partnerstvu in sodelovanju, ter za aktivnosti pri sodelovanju na področju
turizma, varovanja okolja, kulture, športa, gospodarskega in drugega sodelovanja z občino
Trogir.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so na 6. seji občinskega sveta postavili vprašanje glede družbe Hit
Alpinea d.d.. Zato so na sejo povabili direktorja družbe Mirana Čurina.
Miran Čurin je s pomočjo projekcije prestavil stanje v družbi Hit Alpinea. Prestavil je poslovanje
družbe. V letu 2010 so dosegli boljše rezultate iz rednega poslovanja kot v letu 2009. Prihodki so se
v primerjavi z letom 2009 v letu 2010 povečali za 6 odstotkov. Poslovanje v letu 2011 je slabše od
planiranega. Stanje z vidika zadolženosti ne zagotavlja družbi dobrega poslovanja. Družba je
zadolžena za 26 mio. EUR. O današnji predstavitvi je govoril tudi z predsednikom uprave Hit d.d.
g. Podobnikom, ki je tudi izrazil pripravljenost, da pride na sejo občinskega sveta.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Zahvalil se je za predstavitev. Zaposleni se bojijo za svoje službe. Širijo se razne
govorice. Zadolženost družbe je zelo velika. Kakšni so njihovi načrti v bodoče? Kako je z vlaganji v
kraj? Ali bo prišlo do razprodajo določenega dela premoženja? Kako bo z razvojem? Pred časom je
bilo na seji občinskega sveta podanih kar nekaj pobud o razvoju v kraju. Kako bo z kampom Špik?
Miran Čurin: Delavce obveščajo na zborih delavcev. Informacije pa izobešajo tudi na oglasni deski
v podjetju. V programu finančnega prestrukturiranja je možna odprodaja premoženja. Bil bi vesel,
če bi se kakšen interesent našel in bi želel kupiti določeno premoženje oziroma bi se našel kakšen
strateški partner. Do decembra bo pripravljen osnutek strategije razvoja Hit-a v Kranjski Gori.
Trudijo se, da bi znižali stroške, vendar so se določeni energenti močno podražili. Veliko vlagajo v
kadre. Objekti so tehnološko stari. Veliko bi jim pomagalo, če bi Gozd Martuljek spet pridobilo
status klimatskega zdravilišča. Želeli so usposobiti kamp Špik v prvotno stanje vendar že stari kamp
ni imel uporabnega dovoljenja tako, da zadeve niso mogli realizirati.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je imel sestanek z g. Repincem, ki je v Hitu zadolžen za turizem
in igralništvo. Načrti so veliki zabaviščni centri. S tem bo moral Hit združiti centre v Kranjski Gori.
V jesenskem času bodo povabili odgovorne v Hit-u, da jim predstavijo strategijo.
Jože Zupančič: Izrazil je upanje, da bodo našli rešitev za kamp Špik. Zanimalo ga je, če so že prišli
na dno krize ali bo ta še globja oziroma če se zadeve že izboljšujejo?
Miran Čurin: Izrazil je bojazen, da še niso na koncu krize. Slabšajo se makroekonomski kazalci na
trgih s katerih prihajajo gostje. Področje zakonodaje bi morali bolj prilagoditi turizmu.
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7/1 Vlasta Kotnik – pobuda - ustno
Izpostavila je problematiko ambulante v Mojstrani. Obljubljeno jim je bilo, da bo ambulanta odprta
dvakrat tedensko. Zadnji plan odprtja pa kaže, da bo v mesecu juniju ambulanta odprta samo
dvakrat. Podala je pobudo, da sprejmejo sklep, da se pozove odgovorne, da rešijo situacijo.
Župan Jure Žerjav je predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP 7/10: Občinski svet občine Kranjska Gora poziva Osnovno zdravstvo Gorenjske, da
uredi poslovanje ambulante v Mojstrani.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
7/2 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
V Ljubljani je bil 9. maja sestanke občinskih SPV-jev glede smernic delovanja. Zanimalo ga je, če
se je občinski SPV udeležil tega sestanka?
Župan Jure Žerjav je pojansil, da tega podatka nima ter da bo zadevo preveril.
7/3 Bogdan Janša – pobuda - ustno
Pri Požgančevem mostu se je pojavilo divje parkirišče z divjo kamping cono. Predlagal je
postavitev ustrezne signalizacije. Problem je tudi zoženje proti Mojstrani. Tudi to zoženje bi morali
pravilno označiti.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da gre za državno cest zato bodo opozorilo posredovali na Direkcijo
za ceste. Glede ureditve ceste na zoženju je pojasnil, da je lastnik že izrazil željo, da bi objekt
premaknil vendar je hiša potem preblizu reke Save.
7/4 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Kako je z podpornim zidom pri Kopavniku v Ratečah?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo potrebno pripraviti projekt, kako bodo zid uredili.
Rajko Puš: Pri gradnji spodnjega zida so ugotovili, da bodo morali reševati še zgornji podporni zid.
Ker je zadeva strokovno zahtevna bodo izvedli študijo.
7/5 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, kako je z oglaševanjem na info tablah?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo zadevo preverili.
7/6 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Kako je z Odlokom glede usklajevanja najemnine grobov?
Rajko Puš je pojasnil, da zaradi obveznosti še niso uspeli pripraviti te spremembe Odloka.
7/7 Jože Zupančič – pobuda - ustno
Opozoril je, da se pred poslovilnimi vežicami v Logu zbira skupina narkomanov. Predlagal je
osvetlitev prostora.
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se stvar lahko uredi razsvetljava. Bodo pa o tem obvestili
Policijsko postajo Kranjska Gora.
7/8 Jože Zupančič – pobuda - ustno
Podal je pobudo, da se opozori koncesionarja, da v Gozdu Martuljku pokrovi jaškov na kanalizaciji
niso dobro nameščeni, zato iz njih smrdi.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo koncesionarja na to opozorili.
7/9 Blaž Knific – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, kdaj bo nov odlok o obveznem priklopu na kanalizacijo?
7/10 Blaž Knific – vprašanje - ustno
Kako je z odkupom zemljišča za parkirišče ob poslovilnih vežicah na Dovjem?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so imeli z župnikom in župnijskim odborom sestanek.
Predstavljena je bila cenitev zemljišč. S cenitvijo se niso strinjali. Sedaj bodo pogledali če lahko
uskladijo ceno tako, da bodo lahko zemljišče odkupili. Občina je zavezana kupovati zemljišča po
uredbi.
7/11 Blaž Knific – vprašanje - ustno
Glede odgovora o ceniku WTE in glede koncesijske pogodbe ne more odgovoriti občanki, ki je
poslala pismo na krajevno skupnost. Zato je prosil za jasen cenik ter podatek, kdaj je bil sprejet.
Rajko Puš je pojasnil, da so v ponedeljek od koncesionarja prejeli cenik. Svetniku Blažu Knificu je
bil cenik takoj posredovan po elektronski pošti. Seje občinskega sveta pa so javne in so vsi podatki
o sejah dostopni na internetni strani občine. Pojasnil je katere naloge sedaj izvajajo delavci na
občinski upravi. Trudijo se, da na vsaki seji posredujejo vsaj en odlok.
Blaž Knific je pojasnil, da je svoje vprašanje postavil na 3. seji. Še enkrat je isto vprašanje postavil
na 4. seji. Odgovor pa je prejel šele na 7. seji.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da iskanje odgovor po zapisnikih za nazaj terja čas.
7/12 Robert Plavčak – pobuda - ustno
Podal je pobudo, da se ažurirajo spletne strani občine.
7/13 Robert Plavčak – pobuda - ustno
Podal je pobudo za ureditev javne razsvetljave od kampa do bloka v Jezercih v Gozdu Martuljku.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so z občine poslali ponudbo Hit Alpinea za odkup zemljišča na
katerem je cesta. Ko bodo cesto odkupili bodo uredili javno razsvetljavo in kanalizacijo na tem
območju. Izrazil je upanje, da bodo to cesto čim prej odkupili.
7/13 Robert Plavčak – pobuda - ustno
Podal je pobudo, da se porežejo žive meje, ki visijo na občinske ceste.
7/14 Robert Plavčak – pobuda - ustno
Podal je pobudo županu, da do ene od naslednjih sej pripravi analizo stanja in predlagane rešitve s
terminskim planom glede reševanja občinskega prometnega režima v tem mandatu.
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7/15 Robert Plavčak – informacija - ustno
Zahvalil se je podžupanu za vabilo za ogled gradnje doma starostnikov. Ker je imel službene
obveznosti se ogleda ni uspel udeležiti.
Jože Zupančič je pojasnil, da po terminskem planu gradnja lepo napreduje. Predvideva se, da bo
septembra končana gradnja. Po novem letu pa bo že možno, da bodo sprejeli prve stanovalce. Imajo
tudi že prošnje za delovna mesta in za sprejem v dom. Prošnje se bodo uradno vlagale po pozivu.
7/16 Robert Plavčak – vprašanje - ustno
Eno delovno mesto na oddelku za gospodarstvo na občini je nezasedeno. Zanimalo ga je, zakaj na
tem delovnem mestu ne zaposlijo osebe.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo zadevo preučili.
7/17 Cvetka Pavlovčič – vprašanje - ustno
Kako je z kolesarskim mostom čez Savo v Gozdu Martuljku?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je za most čez Savo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izbran je bil
izvajalec. Na to pa je bila vložena pritožba na državno revizijsko komisijo.
7/18 Cvetka Pavlovčič – pobuda - ustno
Opozorila je na stari hotel Špik ob cesti. Objekt razpada. Podala je pobudo, da pozove lastnika, da
objekt zaščiti saj tam hodijo otroci v škratovo deželo.
Jože Zupančič je bil mnenja, da je potrebno to fizično zaščititi.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo morala občina za konkretni objekt pripraviti odlok. Bodo pa
opozorili komunalo, da s trakom razmerji območje, ki je nevarno.
7/19 Bogdan Janša – informacija - ustno
Občina je na podlagi pobude Urada za enake možnosti žensk in moških imenovala koordinatorico
za enake možnosti žensk in moških v naši občini. Koordinatorica je bila v maju na izobraževanju.
Občanke in občani se lahko v tej zadevi obrnejo na njo. S strni urada je bilo posredovano tudi darilo
županu.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je nov Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije strikten glede
prejemanja daril.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je svetnike obvestil o delavnici TNP v Mojstrani. Svetniki so vabilo prejeli na
samo seji pisno.
Pojasnil pa je še, da so na prejšnji seji sprejeli sklepe o prodaji zemljišč za izgradnjo kolesarske poti
v Gozdu Martuljku. Na državi so pripravili nov predlog in sicer, da občina ta zemljišča v javnem
interesu brezplačno prenese na državo. Ta predlog bo svetnikom posredovan na naslednji seji.

Seja je bila zaključena ob 20.50 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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