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Datum: 11.06.2015
Z A P I S N I K

6. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 10.06.2015 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Janez Hrovat
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janja Seljak, Žiga Židan, Katarina
Štravs, Ena Adžajlić, Jože Dovžan, Branislava Vovk, Tjaša Prusnik, Jure Žerjav, Sonja
Kavalar, Bogdan Janša, Blaž Knific, Janez Mlinar, Blaž Lavtižar, Branko Hlebanja, Vesna
Kovačič in Anton Požar. (16 od 16)
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Vesna Okršlar, Egidija
Košir Mrovlje, Monika Jakelj, Alojz Jakelj, Vesna Kunšič, Robert Plavčak, Henrika Zupan,
 PRISOTNI NOVINARJI: ATM TV, Marjana Ahačič, Blaž Račič.
Seja je posneta na elektronski medij.
Gradivo in zvočni zapis seje je objavljen tudi na internetni strani http://obcina.kranjska-gora.si/
(občina, občinski svet).
Župan Janez Hrovat je vse prisotne lepo pozdravil.
I.
1.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
Obravnava in sprejem zapisnika 5. seje

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 5. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 6/1: Potrdi se zapisnik 5. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Župan Janez Hrovat je predstavil dnevni red.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DNEVNI RED:
Komisija za MVVI:
- Imenovanje občinske volilne komisije
Spremembe Stanovanjskega programa občine za leto 2015
Dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnin za leto 2015
Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na
območju Občine Kranjska Gora – skrajšani postopek
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kranjska Gora za
programsko obdobje 2015 - 2020
Končno poročilo o opravljenem nadzoru investicije Ljudski dom v Kranjski Gori
Obravnava finančnih poročil volilnih kampanj ob lokalnih volitvah 2014
Priznanja Občine Kranjska Gora za leto 2015
Prodaja nepremičnin
Cene plakatiranja na oglasnih deskah v občini Kranjska Gora
Poročila o opravljenih revizijah
Vprašanja in pobude
Informacije

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

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Komisija za MVVI:
- Imenovanje občinske volilne komisije
Člani sveta so gradivo prejeli na seji.
Blaž Knific je predstavil zapisnik in sklep Komisije za MVVI.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 6/2: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Občinsko volilno komisijo Občine
Kranjska Gora imenuje:
 Meto Pristavec, predsednica, Podbreg 17a, 4280 Kranjska Gora
 Miha Kersnika, namestnik predsednice, Delavska ulica 10, 4281 Mojstrana
 Egidijo Košir Mrovlje, članica, ulica Jakoba Aljaža 9, 4281 Mojstrana
 Mojco Kovačič, namestnica članice, Koroška ulica 7, 4280 Kranjska Gora
 Jano Tajmer, članica, Jezerci 17, 4282 Gozd Martuljek
 Ireno Plavčak, namestnica članice, Gobela 42, 4282 Gozd Martuljek
 Niko Sušnik, članica, Podkoren 11, 4280 Kranjska Gora
 Katarino Ponjavič, namestnica članice, Naselje Slavka Černeta 33, 4280 Kranjska
Gora
GLASOVANJE:

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

Ad 2.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Spremembe Stanovanjskega programa občine za leto 2015.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Jože Dovžan: Kako je z zemljiščem za blok v Mojstrani, ter kako je z gradbenim dovoljenjem?
Alojz Jakelj je pojasnil, da prostor tam ostaja. Gradnja se bo zamaknila za nekaj časa. Gradbeno
dokumentacija se pridobiva.
Blaž Knific: Na KS Dovje Mojstrana si prizadevajo že dlje časa za ureditev območja fabrke. Idejna
zasnova je že narejene. Izrazil je upanje, da bodo nadaljevali s tem projektom.
Vesna Kovačič: Ni se strinjala s predlaganim sklepom, da se blok v Mojstrani nadomesti z nakupom
hiše. Krajani so si zelo prizadevali, da bi se to območje uredilo. Opozorila je, da bi morda
stanovanja zanimala tudi mlade iz Kranjske Gore. Zadeva odkupa hiše bo potekala preko Centra za
socialno delo. Pojasnila je, da je za nakup te stanovanjske hiše, vendar ne z nadomestitvijo bloka.
Jure Žerjav: Pojasnil je, da bo ta predlog podprl. Cenitev bo potrebno ažurirati. Že ob sprejemu
proračuna je pojasnil, da gre pri bloku v Mojstrani za navidezno investicijo, saj ne verjame, da je
takšen razpis, ki bi v tolikšni meri sofinanciral gradnjo. Bil je mnenja, da bi morali imeti v
letošnjem letu vsaj nekaj sredstev, da bi se gradnja bloka začela. Zanimalo ga je, če so že pridobili
gradbeno dovoljenje za blok?
Bogdan Janša: Pojasnil je, da si je projektant že ogledal hišo. Bil je mnenja, da gre za relativno
ugoden nakup in investicijo. Cilj te investicije bodo štiri neprofitna stanovanja in eno prehodno
stanovanje, ki ga občina nujno potrebuje. Podprl je ta način sanacij in odkupa hiše. Glede
gradbenega dovoljenja za blok je pojasnil, da postopki še tečejo.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 6/3: V Stanovanjskem programu občine Kranjska Gora za leto 2015, se v poglavju II.
REŠEVANJE STANOVANJSKE PROBLEMATIKE OBČANOV, postavka Blok Mojstrana
v višini 700.000,00 EUR, nadomesti z: Nakup stanovanjske hiše v Mojstrani in gradbena
dokumentacija, v višini 146.200,00 EUR.
SKLEP 6/4: V Stanovanjskem programu občine Kranjska Gora za leto 2015, v poglavju IV.
FINANČNE POSLEDICE – PRIHODKI, se sredstva od prodaje stanovanj v višini 70.000,00
EUR, povečajo na 171.680,00 EUR.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklepa sta bila sprejeta.
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Ad 3.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnin za leto 2015.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 6/5: Sprejme se dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za
leto 2015, in sicer v delu Načrta pridobivanja nepremičnin, ki se dopolni z nakupom
nepremičnine s parc. št. 1276/7 k.o. 2171 - Dovje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za
leto 2015. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Monika Jakelj je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Jure Žerjav: Ponovno je opozoril, da je nujna obnova opornega zidu v Ratečah. Nadaljevati bi bilo
potrebno z vodooskrbo. Pri tem je izpostavil vodohran Podkoren. Pojasnil je, da bo rebalans
proračuna potrdil. Vrtec Rateče je prejel s strani Mercatorja donacijo v višini 1.000 €. Želeli so si
postavitve hiško na vrtu vrtca. Občina v rebalansu za ta namen namenja še 500 €.
Vesna Kovačič: Na začetku je bila skeptična če bo podprla rebalans proračuna. Dejstvo je, da je v
rebalansu nekaj stvari pomembnih za turizem. Moti pa jo, da ni namenjenih sredstev za gradnjo
bloka v Mojstrani. Ob koncu je pojasnila, da bo rebalans proračuna podprla.
Žiga Židan: Izrazil je zadovoljstvo, da imajo končno župana, ki ima vizijo in ima projekte, ko se
kakšni večji projekti zamaknejo. Predlog rebalansa proračuna bo podprl. Bil je mnenja, da so
projekti dobri. Kot predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe je pojasnil, da
so na odboru obravnavali gradnjo bloka v Mojstrani. Dobil je informacije, da je gradnja bloka
zastala tudi zaradi določenih nasprotovanj nekaterih krajanov v Mojstrani.
Župan Janez Hrovat je bil mnenja, da je blok v Mojstrani velik projekt. Z nakupom hiše, ki jim je
bila predstavljena in obnovo prostorov v stari šoli na Dovjem bodo pridobili nove stanovanjske
enote. Z obnovami bodo izboljšali tudi izgled obeh stavb.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
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SKLEP 6/6: Sprejme se Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora 2015 z
obrazložitvami in načrt razvojnih programov za obdobje 2015 - 2018.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklepi so bili sprejeti.

Ad 5.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kranjska Gora – skrajšani postopek.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vesna Kunšič je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 6/7: Sprejme se predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kranjska Gora – SKRAJŠANI
POSTOPEK.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015 - 2020. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem.
Vesna Kunšič je podala podrobnejšo obrazložitev.
Branko Hlebanja: Bil je mnenja, da je od države že vse določeno.
Jure Žerjav: Zanimalo ga je, kako je s 6. členom, kjer govori, da so upravičenci do pomoči pravne in
fizične osebe za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa?
Vesna Kunšič je pojasnila, da se lahko na kmetijah ukvarjajo s prevozom mleka, lesa itd. Zato so to
na ministrstvu vključili v pravilnik.
Župan Janez Hrovat je bil menja, da naša občina brez urejenega podeželja ne bo več to, kar je sedaj.
V naslednjem letu morajo zagotoviti pomoči, ki bodo pomagale kmetom, da bodo lažje razvijali
svojo dejavnost. Obljubil je, da bo naredil vse, da se bo kmetijstvo razvijalo enakomerno s
turizmom in gospodarstvom v občini.
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V razpravi so sodelovali:
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 6/8: Sprejme se Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015 – 2020.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru investicije Ljudski
dom v Kranjski Gori. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Robert Plavčak je podal podrobnejšo obrazložitev končnega poročila.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 6/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru investicije Ljudski dom v Kranjski Gori.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Obravnava finančnih poročil volilnih kampanj ob lokalnih
volitvah 2014. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vesna Okršlar je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 6/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s poročili o zbranih in

porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za lokalne volitve 2014, ki so jih predložili:
- za volitve župana: Darja Hrovat, Jure Žerjav in Bogdan Janša
- za volitve članov občinskega sveta: Janez Hrovat - Alpska lista, Lista Jureta
Žerjava, Stranka Mira Cerarja, Nova Slovenija – krščanski demokrati,
Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Slovenska demokratska stranka,
Socialni demokrati, Slovenska ljudska stranka in Neodvisna lista Za našo dolino
gre.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Priznanja Občine Kranjska Gora za leto 2015. Člani sveta so
gradivo prejeli na seji.
Jože Dovžan je predstavil sklepe Žirije za priznanja.
Ker ni bilo razprave je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 6/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora podeljuje priznanje ZLATI GRB
OBČINE KRANJSKA GORA :
• Mirku Rabiču, Dovje 43, 4281 Mojstrana
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 6/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora podeljuje PRIZNANJE OBČINE
KRANJSKA GORA :
• Otiliji Mertelj, Zgornje Rute 10, 4282 Gozd Martuljek
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 6/13: Občinski svet Občine Kranjska Gora podeljuje PRIZNANJE OBČINE
KRANJSKA GORA :
• Matiju Krznariču, Veliki breg 8, 4281 Mojstrana
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 10.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Prodaja nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev. V gradivu so tri različne prodaje
zemljišč. Ker morajo preveriti še dodatne informacije se druga in tretja točka te prodaje umakne z
dnevnega reda. Obravnavali bodo samo prodajo zemljišča parc. št. 2073/38 k.o. Dovje.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Zanimalo jo je, koliko je velika sama parcela? Kako to, da ne dobijo več
cenitvenega poročila?
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da je po cenitvenem poročilu velikost parcele 205 m2. Pojasnila
je, da jo je cenilec opozoril, da gre za avtorsko delo, zato cenitev ne bodo več objavljali na spletu. Je
pa cenitev dosegljiva za vse svetnike in člane odbora.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 6/14: Zemljišče s parc. št. 2073/38 k.o. 2171 – Dovje, ki predstavlja funkcionalno
zemljišče k stanovanju v stavbi na naslovu Dovje 5, se proda z neposredno pogodbo lastniku
stanovanja oziroma stavbe, za kupnino v višini 8.405,00 EUR. Stroške davka na promet
nepremičnin plača kupec, stroške overitve pogodbe pa prodajalec.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklepa sta bila sprejeta.

Ad 11.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Cene plakatiranja na oglasnih deskah v občini Kranjska
Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Henrika Zupan je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Jože Dovžan: Zanimalo ga je, kako je s plakatnimi mesti ob cesti?
Henrika Zupan: Pojasnila je, da teh plakatnih mest ni namestila Komunala. Nadzor nad tem pa
izvaja medobčinski inšpektorat.
Žiga Židan: Predlagal je, da bi ukinili žigosanje plakatov naših društev, če ti sami obešajo plakate.
Henrika Zupan: S tem, ko komunala žigosa plakate in skrbi za njihovo nameščanje in
odstranjevanje imajo nadzor nad plakatnimi mesti.
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Blaž Knific: Pojasnil je, da bodo vse plakate brez žigov odstranili. S tem bodo vzpostavili določen
red.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 6/15: Sprejme se cenik plakatiranja na oglasnih deskah v občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 12.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročila o opravljenih revizijah. Člani sveta spremni dopis
prejeli s sklicem. Obe reviziji pa sta bili predstavljeni na sami seji.
Zdenka Vidovič in Katjuša Arko iz podjetja KPMG poslovno svetovanje d.o.o., sta predstavili
poročilo o poslovanju občine. Prestavitev sta opravile s pomočjo projekcije.
Andrej Bogataj iz podjetja PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. je s pomočjo projekcije predstavil
revizijo kanalizacijskega sistema. Pregledali so približno 7 km vodov. Geodetske posnetke je
pripravil Boštjan Kavčič, ki je tudi pojasnil njegova dela. Videoposnetke pa je pripravil Mežan. Ob
koncu je Andrej Bogataj pojasnil, da bi sanacija kanalizacijskega sistema po njihovi oceni stala
820.000 €, dograditev nove kanalizacije pa približno 1.700.000 €.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Izpostavila je poročili Nadzornega odbora in podjetja KPMG, ki sta oba
pregledovala Ljudski dom. Ugotovitve obeh pregledov se nasprotujeta. Zanimalo jo je, kateremu
poročilu lahko zaupa? Glede revizije kanalizacijskega sistema pa je pričakovala še nasprotno
stranko, da poda svoja pojasnila.
Jure Žerjav: Pojasnil je, da bo 10. julija 17 let od kar se ukvarja s kanalizacijo. V Gorenjskem Glasu
je bila objavljena priloga o izgradnji te kanalizacije. Takrat so se, kot predstavniki civilne združbe
prvič seznanili s tem projektom. Leta 1997 je bil na občinskem svetu sprejet koncesijski akt. Takrat
je bil svetnik tudi sedanji župan. Ker ni bilo neposrednega prenosa so iz članka v časopisu razbrali,
da so vsi svetniki glasovali za podelitev koncesije. Na občinskem svetu je bil tudi izglasovan
referendum o kanalizacijo, vendar ni bil nikoli izpeljan. Za pojasnila bi morali biti na seji prisotni g.
Bizjak, kot takratni direktor JP Komunala, g. Kotnik kot župan, ga. Nega Kovačič in g. Hugo Oitzl
iz občine. Že drugi člen koncesije govori o BOT pogodbi, ki navaja, da koncesionar sprojektira,
zgradi, upravlja in preda sistem po koncu koncesije občine. Koncesijski akt je bil podpisan
30.1.1998. Vsa leta je bil zagovornik javne službe tudi v tem primeru. Koncesija poteče čez leto dni
in je bila pravočasno odpovedana. Izpostavljeni kanal je bil zgrajen v letu 2000. Takrat je občina
zaradi znižanja stroškov opustila gradnjo določenih odsekov in uporabila star mešani sistem.
Pojasnil je, da je bilo več napak, ki so jih skozi leta odpravljali. Opozoril je na vse tiste, ki niso
priključeni pa imajo tehnično možnost. Odlok točno določa, kdaj se je dolžan kdo priključiti. Ob
gradnji doma Viharnik so se šele priključili nekateri bloki v Čičarah. Na podlagi odloka je bil
sprejet tudi tehnični pravnik o delovanju sistema. Zadovoljen je, da se lahko pogovarjajo o
pomanjkljivostih na sistemu. V občini je zgrajenih 74 km kanalov. Nezgrajenih pa je 4 km. V
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zagovor nekdanjemu županu Kotniku je to, da se v marsikaterih občinah soočajo z obrnjeno
situacijo. Izrazil je prepričanje, da bodo v občinskem proračunu zagotovili sredstva za dokončanje
kanalizacijskega sistema. Ob pravnem pregledu koncesijske pogodbe se je izkazalo to, na kar so
opozarjali od junija 1998. Koncesija je bila napisana v nemščini in nato prevedena. Napisana je bila
v koncesionarjevo dobro. Opravili so tudi pregled gradbenih dnevnikov. Pregledali so, koliko je bilo
dejansko zaračunanega in zgrajenega. Razlike so bile minimalne. Če so pa netočnosti oz. zavajajoči
podatki v gradbenih dnevnikih pa je potrebno vprašati nadzornika, ki je takšne dnevnike podpisoval.
Takšnega pregleda pa dejansko niso izvedli. Žal na današnji seji ni predstavnikov koncesionarja.
Blaž Knific: Glede na problematiko, ki jo je dobil od občanov je pričakoval slabo stanje. Tako
slabega stanja pa ni pričakoval. Poudaril je, da večino vode teče v Pišnico. Na njega se je obračalo
veliko ribičev. Podrobno si je ogledal tudi koncesijsko pogodbo. Najbolj ga je pa zmotilo to, da je
javno opozarjal na nepravilnosti. Izpostavil je primer Delavske ulice v Mojstrani. Že v prejšnjem
mandatu je opozarjal, da bi morali izvesti pregled kanalizacije po krajevnih skupnostih. Danes
imajo situacijo, da v Kranjski Gori večina teče v Pišnico ali v Mojstrani v Savo. Najbolj pomembna
zadeva pa je ekološki vidik, da preprečijo iztok v reke. Nemudoma bodo morali pristopiti k sanaciji.
Jure Žerjav: Predlagal je, da bi dobili objektiven podatek, kakšen delež fekalnih vod se steka na
čistilno napravo Tabre in kakšen delež na Jesenice.
Žiga Židan: Sedaj bodo pridobivali podatke od koncesionarja, ki jih je v preteklosti že dal pa niso
bili verodostojni. To je neke vrste sprenevedanje. V preteklosti se v ta problem ni želel nihče
poglobiti. Iz tega je postala neka famozna pandorina skrinjica, ki pa so jo sedaj začeli odpirati. Vsi
so slišali, kaj se dogaja. To morajo prekiniti. Poudaril je, da morajo biti odgovorni do okolja v
katerem živijo.
Jože Dovžan: Pojasnil je, da je krajan Delavske ulice, ki je bila izpostavljena. Povedal je, da je bila
lansko leto sanacija te ceste, ki je potekala pol leta. Videlo se je, kakšen problem je s to cesto zaradi
podtalnice. Vsi so bili prepričani, da bodo sanirali tudi kanalizacijo. Zanimalo ga je, kdo je bil tisti,
ki je rekel, da je kanalizacija na Delavski ulici dobra?
Branka Vovk: Bila je mnenja, da je to ekološka in finančna katastrofa za občino.
Bogdan Janša: Zahvalil se je za poročilo. Pohvalil je župana za pogum, da se je lotil te zadeve. V
prejšnjih mandatih so si prizadevali za takšno poročilo. Vse te zadeve so sedaj vredne 2.500.000 €.
Na ta sredstva se navezuje ogromna okoljska katastrofa onesnaževanje Pišnice in Save. Izstopili so
iz nadzora podjetja, ki je gradilo kanalizacijo. Pogodba nima člena, da občina uveljavlja garancijo.
Žerjava je vprašal, kam naj se ljudje priključujejo? Verjetno bi se radi priključili na sistem, ki
deluje. Ljudem naj razložimo, da so se priključevali na kanalizacijo v dobri veri, da bodo skrbeli za
okolje v naši občini. Možnosti, da bi to ugotovila pa sta imela z Žerjavom 12 let. Če bi to naredili v
letu 2005 bi bila škoda manjša. V pogodbi je prišlo do zmotnega izračuna in s tem posledično
poddimenzioranja kanalizacije. Vse skupaj je prosil, da poiščejo rešitve, da zadeve sanirajo. Strošek
bo moral biti za občana čim nižji. Jasno je potrebo povedati ali občina iz proračuna plačuje
koncesnino ali je to garancija za kredit, ki ga je prejel koncesionar. Izrazil je upanje, da v bodoče
takšnih slik ne bo več gledal.
Jure Žerjav: Pojasnil je, da je bil prvi med tistimi, ki so opozorili, da koncesionar ni prava stvar.
Koncesijsko pogodbo je podpisal g. Kotnik 30.1.1998 z vsemi slabostmi koncesijske pogodbe.
Zavestno so se odločili, da ne bodo zgradili kanala od Jasne do železniškega mostu. Takrat so se
tako odločili, ker ni bilo zadosti sredstev. Občina iz proračuna plačuje kapitalske stroške, ki bi
morali biti v ceni storite pa je to pravzaprav subvencija. Tako je občina plačevala v zadnjih letih
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subvencijo za odlaganje odpadkov. Garancija za kredit, ki ga je najel koncesionar je šla s strani
občine. Ko je prevzel občino se je izkazalo, da je bilo za 1.000.000 (ni točno vedel ali so bili evri ali
marke) več zgrajenega, kot je bilo plačanega. Takrat je bila sklenjeno refinanciranje. Za ta znesek je
bi najet s strani koncesionarja nov kredit. Vse napake, ki so jih zaznali so od koncesionarja
zahtevali, da jih odpravi. V koncesijski pogodbi je člen, da je potrebno pred potekom koncesije
sistem pregledati in narediti primopredajo. Izrazil je upanje, da je ta pregled že prvi korak v to smer,
da bodo pregledali celoten sistem in bodo nepravilnosti ugotovljene. Ne želi si, da bi bilo videti, kot
da je zagovornik koncesionarja. Nezgrajeni del je vreden 2.500.000 €. To bo moralo biti zgrajeno.
To so vedeli vsi. Najprej pa morajo poskrbeti, da se bodo vsi, ki se lahko priključijo priključili na ta
sistem. Kar pa se tiče same koncesijske pogodbe bi bilo dobro, da bi takratne akterje vprašati, kaj
pomeni BOT koncesija. Kar pa se tiče kredita je računsko sodišče leta 2004 ugotovilo, da občina ni
zadolžena. Občina pa je morala v zadnjih 12 letih plačati preko 5.000.000 € kapitalskih stroškov.
Ob koncesijski pogodbi so bile podpisane tudi cene. Kako visoke so morale biti te cene v letu 1998
ob podpisu pogodbe se morajo zavedati danes, saj te cene še vedno vzdržijo. Kakšne gospodarne
odločitve s takratno koncesijo ni bilo.
Jože Dovžan: Na predvolilni kampanji 2002 je Žerjav obljubil tehnično in finančno revizijo. Od
tega ni bilo nič. Občani so opozarjali na problem. Ob koncesionarski pogodbi ni bilo čistih poslov.
Zanimalo ga je, kdo bo odgovarjal za vse te anomalije?
Blaž Knific: Pomembno je, da se pogovarjajo in da se slišijo. Bil je mnenja, da oni govorijo, Žerjav
pa jih ne sliši. Ne zdi se mu pošteno, da danes omenjajo bivšega župana Kotnika. Takšna revizija ni
poceni. Ustaviti morajo onesnaževanje. Vsi vpleteni v to zadevo bi morali prevzeti objektivno,
subjektivno in moralno odgovornost. Zahvalil se je vsem občanom, ki so pripomogli, da so prišli do
podatkov.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da smo leta 2015. Do izteka roka, ki jim ga je postavila EU za
odvajanje odpadnih voda v zaprtih sistemih je še leto in pol. Za župana je kandidiral tudi zaradi
njegove ekološke zavesti. Videl je, da kljub vsemu razvoju Kranjske Gore se ni uslišalo ljudi, ki so
opozarjali na težave s kanalizacijo. Res je problem največji na velikih potrošnikih. Osredotočili so
se na glavne probleme v Kranjski Gori. Imeli so opozorila, da hoteli niso priklopljeni. Na to je bila
opozorjena pristojna služba občine, ki se na to ni odzvala. Šele ko se je revizorska ekipa začela
približevati hotelom so dobili od koncesionarja dopis, da je njihova terenska ekipa ugotovila, da
hotel Kompas ni priklopljen. To je bilo pred 14 dnevi. O tej zadevi je bil Jure Žerjav obveščen med
prvimi. Zadevo so poznali vsi. 3.700.000 € so občani prispevali dodatnih sredstev za izgradnjo
kanalizacijskega sistema. 3.000.000 € so dobili od EU, kot nepovratna sredstva. 7.000.000 € so
plačali za kredit koncesionarja. Vse to znese 14.000.000 € in to zato, da vsi veliki porabniki v letu
2015 tečejo v vodotoke. To si občina ne bi mogla privoščiti pod nikakršnim vodstvom. To da
vodstvo z rokami ni odpiralo jaškov, da ni kontroliralo sistema je za njega slab izgovor. S tem, ko se
ni prekinila pogodba, ko se ni naredila revizija je to ekološki, gospodarski in moralni kriminal, ki bi
moral biti sankcioniran. Kot župan je obljubil, da se bo zavzemal za to, da bodo vpletene ljudi
pripeljali tja kamor je potrebno.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 6/16: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom revizije
obstoječega kanalizacijskega sistema.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 13.
6/1 – Jože Dovžan – pobuda – ustno
Krajani KS Dovje Mojstrana prosijo za ustrezen tečaj za uporabo AED. Ali pa naj se občanom
pošljejo navodila za uporabo ter lokacijo naprav.
Župan je pojasnil, da bodo mnenje posredovali stroškovni službi.
6/2 – Ena Adžajlić – pobuda – ustno
Pojasnila je, so na KS Podkoren obravnavali naselitev beguncev na bivši mejni prehod in v zvezi s
tem sprejeli sklep: Svet KS Podkoren daje pobudo županu Občine Kranjska Gora, naj v slučaju
naselitve beguncev na omenjenem območju poskuša zagotoviti večjo prisotnost policistov na
območju Kranjske Gore, Podkorena in Rateč.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je bila podobna pobuda posredovana že na zboru občanov v
Ratečah. Zadevo bo posredoval pristojnim službam.
6/3 – Tjaša Prusnik – pobuda – ustno
Prosila je za pregled delovanja bivšega podjetja PUH ob mostu na Belci saj se povzroča hrup.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je bil o zadevi obveščen. Šel je na teren vendar takrat tam ni bilo
nobene aktivnosti. V kolikor se bodo pokazale nepravilnosti bodo zadevo predali inšpekcijskim
službam.
6/4 – Žiga Židan – pobuda – ustno
Na Odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe je bila podana pobuda, da bi se gradivu za
občinski svet ponovno prilagala preglednica projektov.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je to dober predlog.
6/5 – Sonja Kavalar – pobuda – ustno
Iz predloga Zakona o agrarnih skupnostih, ki je v javni obravnavi bi morali glede 7. člena podati
pripombo.
Vesna Okršlar je pojasnila, da naj Agrarna skupnost podala pripombo. Bodo pa proučili zadevo in
pomagali pri tem.
6/6 – Blaž Knific – informacija – ustno
Pojasnil je, da so se sestali z Elektro Gorenjske glede elektrike v Radovni in poškodb na kolesarski
stezi. Dogovorili so se za ogled poškodb na terenu. Izrazil je upanje, da bodo sanacijo zaključili.
6/7 – Jože Dovžan – vprašanje – ustno
TD Dovje Mojstrana sprašuje podžupana, kakšna je situacija pri čiščenju bivšega Kopa?
Blaž Knific je pojasnil, da so pristojne inštitucije o tej problematiki obvestili. Izrazil je upanje, da
bodo zadevo v čim krajšem času uredili.
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6/8 – Blaž Lavtižar – informacija – ustno
V organizaciji gasilec so se izvajali tečaji temeljnih postopkov oživljanja. Predavanja so bila
kvalitetna. Predavanja so bila leta 2014 v vseh krajih. Udeležba krajanov pa je bila slaba. Se je pa
strinjal, da bi jih bilo dobro ponoviti.
Župan Janez Hrovat se je strinjal, da bi zadevo predstavili v Zgornejsav`cu.

Ad 14.
Župan Janez Hrovat je podal naslednjo informacijo:
- Vse svetnike je povabil v petek 12.6.2015 ob 9. uri v sejno sobo občine. Potekala bo okrogla
miza o TNP ter upravljavskem načrtu in spremembah zakona o TNP-ju.
Ob koncu je pojasnil, da bodo imeli slavnostno sejo ob prazniku občine na Kredarici.
Seja je bila zaključena ob 20.17 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Janez Hrovat
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