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Z A P I S N I K

9. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 12.09.2007 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine.

PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Anton Požar, Vlasta Kotnik, Robert
Plavčak, Jože Zupančič, Slavko Miklič, Miro Eržen, , Bogomir Košir, Zdenka Kersnik, dr.
Janez Mlinar, Marinka Puc Koplan Blaž Knific, Cvetka Pavlovčič, Vesna Kovačič in
Božidar Tarman (14 od 16).
Andrej Žemva in Mirko Rabič - opravičeno odsotna
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Boštjan Pristavec, Henrika Zupan, Roman Tomaš, Matjaž Jančič, Saša
Dalla Valle, Marijan Jurenec, Marjan Jerele.
 PRISOTNI NOVINARJI: Ekipa ATM.
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.
Vlasta Kotnik se je na začetku seje v imenu vseh svetnikov zahvalila upokojenemu tajniku Občine
Jožu Brudarju za vse delo, ki ga je opravil na občini. Od svetnikov je za spomin prejel tudi sliko.
Jože Brudar se je vsem lepo zahvalil in jim zaželel, da bi dobro delali tudi v bodoče.
Svetniki so najprej obravnavali
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 8. seje občinskega sveta.
Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo zapisnik 8. seje občinskega sveta. Zapisnik so člani prejeli s
sklicem.
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Ker na zapisnik ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 9/1: Potrdi se zapisnik 8. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

2. Obravnava in sprejem zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo zapisnik 1. dopisne seje občinskega sveta. Zapisnik so člani
prejeli s sklicem.
Ker na zapisnik ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 9/2: Potrdi se zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
II.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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DNEVNI RED:
Osrednja tema – Varstvo okolja in urejanje prostora v občini Kranjska Gora
 Oskrba z električno energijo
 Odlok o tretjih spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta ŠPC Bezje
– skrajšani postopek
 Odlok o ureditvenem načrtu za območje Urejanja: Kranjska Gora- sotočje
Save in Pišnice KG R7/1, KG R7/2, KG R7/3) – I. obravnava
 Priprava občinskega prostorskega načrta ( OPN)
 Razveljavitev Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora v Občini
Kranjska Gora
 Predstavitev pobude za spremembo zazidalnega načrta Ledine- KG H1- ZN
 Inšpekcijsko nadzorstvo
Ukinitev javnega dobra na nepremičnini
Dom starejših Kranjska Gora
Oprostitev plačevanja parkirnine in cestnin
Nakup nepremičnin
Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2007
Območje brez gensko spremenjenih organizmov
Informacije
Vprašanja in pobude

V razpravi so sodelovali:
Bogomir Košir: Pojasnil je, da je poslal predlog za dodatno točko dnevnega reda.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da so po pošti prejeli predlog za dodatno točko dnevnega reda in
sicer Soglasje lokalne skupnosti k vlogi za dodelitev koncesije za prirejanje iger na srečo. Bil je
mnenja, da za uvrstitev točke na dnevni red manjka bistveni pogoj, ki ga opredeljuje Zakon o igrah
na srečo. Ministrstvo za finance ni posredovalo zaprosila za izdajo soglasja lokalne skupnosti na
osnovi katerega bi omenjeno temo obravnavali na seji.
Bogomir Košir: Ni se strinjal z županom. Investitor bi lahko soglasje občine pridobil in nato vlogo
oddal na Vlado. Zaprosil je za uvrstitev točke na dnevni red.
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji:
Predlog: Dodatna točka 9. seje Občinskega sveta »Soglasje lokalne skupnosti k vlogi za
dodelitev koncesije za prirejanje iger na srečo«.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 6
PROTI – 6

Predlog ni bil sprejet.
Ker ni bilo več razprave, je župan Jure Žerjav dal dnevni red na glasovanje:
Utemeljitev glasovanja:
Bogomir Košir: Glasoval bo proti, ker mu je bila kršena osnovna pravica, da kot svetnik vlaga na
dnevni red odloke in akte. Pod točko 8. pa je skrita najbolj pomembna točka dnevnega reda Oskrba
s pitno vodo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 9
PROTI – 5

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal uvod k oskrbi z električno energijo.
Marjan Jerele iz Elektro Gorenjska je s pomočjo projekcije predstavil gradnjo 2 x 20 kV daljnovoda
med Jesenicami in Kranjsko Goro. Vodi pa tudi izdelavo projekta za gradnjo dvosistemske 110 kV
povezave med Jesenicami in Kranjsko Goro. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi je sodeloval:
Jože Zupančič: Kaj pomeni 110 kV povezava po dolini za vpliv na ljudi. Ali se bo 110 kV povezava
povezala proti Italiji. Zaprosil je za pisne informacije v zvezi z gradnjo 110 kV povezave.
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Marjan Jerele: Vsi daljnovodi se projektirajo v skladu s pravilniki. Elektroinštitut izvede vse
meritve in izda poročilo o vplivih sevanja na okolje. Povezava z Italijo sedaj ni aktualna. Občinski
svet bodo s projektom seznanjali.
Župan Jure Žerjav je predstavil gradivo k Odloku o tretjih spremembah in dopolnitvah Ureditvenega
načrta ŠPC Bezje. Pojasnil je še, da so prejeli amandma svetnika Andreja Žemva. Člani so gradivo
prejeli s sklicem na sejo.
Podrobnejšo predstavitev je podal predstavnik APP Jesenice Matjaž Jančič.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen: Glede gradnje doma za ostarele je bil mnenja, da ta dom ne bo za občane občine
Kranjska Gora, razen redkih izjem, ki si bodo lahko finančno to privoščili. Ta dom tudi ne bo
primeren za ljudi, ki bodo s svojo pojavo motili druge. V bližini bodo ljudje na dopustu igrali golf
in verjetno si ne bodo želeli gledati takšnih ljudi.
Župan Jure Žerjav: Organizirala se bo ekskurzija podobnega doma v Rogaški Slatini. Cena doma bo
višja zaradi višjega standarda. Občina sofinancira bivanje občanom v domovih za ostarele. Upa, da
bodo predvsem domačini koristili omenjeni dom za ostarele.
Jože Zupančič: Strinjal se je s predlaganim odlokom. Postavil je vprašanje glede velikosti parcele na
katerem se bo gradil dom starostnikov. Motil ga je naziv dom starostnikov. Ves čas so se
dogovarjali, da bodo gradili dom starejših občanov.
Matjaž Jančič: Pojasnil je, kako bo dom starostnikov ločen od igrišča za golf. V odloku je točna
opredeljena kvadratura zemljišča. Glede namembnosti objekta so v odlok vključili dejavnosti
prepisane iz zakona.
Blaž Knific: Ni se strinjal z mnenjem Mira Eržena. Povedal je, da je bilo na predstavitvi vse jasno
povedano.
Miro Eržen: Bil je mnenja, da lahko vsak pove svoje mnenje. Noben pomislek ni namenjen temu, da
bi delali škodo.
Slavko Miklič: Zanimalo ga je, kako je s dostopom do doma starostnikov.
Župan Jure Žerjav: Križišče v Bezju je urejeno, tako da je dostop urejen. Zanimalo ga je, kako je z
amandmajem svetnika Andreja Žemva?
Matjaž Jančič: Pojasnil je, da se amandma nanaša na druge spremembe odloka, sedaj pa
obravnavajo tretje spremembe odloka. Tega amandmaja v druge spremembe ne morejo več
vključiti, so jih pa upoštevali v tretjih spremembah in sicer v 5. členu odloka. Pojasnil je novo
besedilo.
Miro Eržen: Zanimalo ga je, če obstaja analiza odlokov glede omejitve gradnje apartmajev.
Župan Jure Žerjav: Takšna analiza ne obstaja.
Matjaž Jančič: Bil je mnenja, da je odlok napisan tako, da ne bo mogel nihče tukaj legalno graditi
apartmajev.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji amandma.
AMANDMA: V 9. členu Odloka (drugih spremembah) in dopolnitvah Odloka o ureditvenem
načrtu ŠPC Bezje se za odstavkom »streha« doda odstavek »namembnosti« z naslednjim
besedilom:
»Namembnost rekonstruiranega oz. novozgrajenega hotela ni mogoče spremeniti v
stanovanjski objekt. Hotel mora imeti zgolj sobe s po 1, 2 ali več posteljami in kopalnico. Sobe
ne smejo biti opremljene s t.i. kuhinjskimi nišami. Hotel ne sme imeti hotelskih apartmajev in
ne sme poslovati kot garni hotel«.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 0
PROTI – 13

Amandma ni bil sprejet.

Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP 9/3: Sprejme se Odlok o tretjih spremembah in dopolnitvah ureditvenega

načrta ŠPC Bezje v Kranjski Gori v predloženem besedilu s spremembami v 6. členu,
kot jih je predstavil izdelovalec Odloka.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je podal uvodno obrazložitev k Odloku o ureditvenem načrtu za območje
urejanja: Kranjska Gora – sotočje Save in Pišnice KG R7/1, KG R7/2, KG R7/3. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Podrobnejšo predstavitev je podal Saša Dalla Valle iz podjetja Urbi d.o.o..
Župan Jure Žerjav: Pojavila se je napaka, saj v sklepu piše, da obravnavajo Odlok v 1. obravnavi.
Ker je odlok v 1. obravnavi že prejel prejšnji občinski svet bi morali sedaj glasovati o končnem
besedilu odloka. Zaradi napake je predlagal, da se sklep umakne in se do naslednje seje pripravi nov
sklep.
V razpravi so sodelovali:
Janez Mlinar: Predlagal je, da sklep umaknejo in ga podajo v obravnavo na naslednjo sejo. Izrazil je
bojazen, da Ustavno sodišče ne bi Odloka razveljavilo.
Jože Zupančič: Ker še ni sprejetega Odloka se ovira razvoj tega območja. Predlagal je, da se
predlagani Odlok sprejme. Opozoril je, da je na vodni skupnosti ostalo še nekaj sredstev za ureditev
na tem območju.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da bo informacijo o sredstvih preveril. Na ministrstvu so opravili
veliko sestankov na to temo.
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Božidar Tarman: Bil je mnenja, da naj predlagani Odlok podajo v odločanje.
Miro Eržen: Predlagal je, da predlagani Odlok sprejmejo.
Slavko Miklič: Bil je mnenja, da bi morali najprej sprejeti odloke, napo da pričeti izvajati odlok.
Robert Plavčak: Predlagal je, da bi predlagani Odlok sprejeli.
Bogomir Košir: Bil je mnenja, da je nujno, da predlagani Odlok sprejmejo.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav, dal na glasovanje naslednja sklepa:
UGOTOVITVENI
SKLEP 9/4: Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja: Kranjska Gora – sotočje Save
in Pišnice KG R7/1, KG R7/2, KG R7/3 je na tej seji v 2. obravnavi. Odlok je bil v 1.
obravnavi obravnavan in sprejet na 14. seji Občinskega sveta v 3. mandatu v ponedeljek
19.4.2004.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 9/5: Sprejme se s Odlok o ureditvenem načrtu za območje Urejanja: Kranjska

Gora- sotočje Save in Pišnice (KG R7/1, KG R7/2, KG R7/3) v predloženem besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je v uvodu podal obrazložitev k pripravi občinskega prostorskega načrta. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Podrobnejšo predstavitev je podal Saša Dalla Valle iz podjetja Urbi d.o.o.
Pri pregledu ciljev prostorskega razvoja občine so svetniki predlagali nekaj sprememb prioritet in
posameznih dopolnitev oziroma popravkov posameznih točk.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 9/6: Občinski svet Občine Kranjska Gora kot izhodišče za pripravo novega
prostorskega akta- Občinskega prostorskega načrta Občine Kranjska Gora potrjuje „Cilje
prostorskega razvoja Občine Kranjska Gora“ dogovorjene na 9. seji Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

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

Župan Jure Žerjav je podal informacijo glede razveljavitve Odloka o začasnih ukrepih za
zavarovanje prostora v Občini Kranjska Gora.
V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Predlagal je, da bi morali zadevo sedaj urediti na drug način in ne čakati še nekaj
časa na nove prostorske načrte občine.
Župan Jure Žerjav: Občinske službe bodo pripravile predloge. Za pomoč je zaprosil tudi Odbor za
okolje in prostor.
Župan Jure Žerjav je predstavil pobudo za spremembo zazidalnega načrta Ledine – KG H1 – ZN.
Zadevo so obravnavali tudi v KS Kranjska Gora, ki so se strinjali z gradnjo hotela. Niso pa se
strinjali, da bi se naredil apartmaji za odprodajo. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Podrobnejšo utemeljitev sta podala Matjaž Jančič iz APP Jesenice in investitor Marijan Jurenec.
Investitor bi uredil aparthotel. Predstavil je že aparthotele, ki jih ima njegova družba v lasti.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen: Iz predstavitve je razbral, da se bodo gradili apartmaji.
Marijan Jurenec: Pojasnil je, da je njihova dejavnost turizem. Ne nameravajo se ukvarjati z gradnjo
apartmajev za trg.
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da domačini ne bodo več razvijali turizma, saj so se zemljišča
razprodala. Če bodo želeli razvoj turizma bodo morali sprejeti tudi takšne investitorje. Zanimalo ga
je, če so lastniki vseh parcel, na katerih bi gradili aparhotel?
Marijan Jurenec: Njegovo podjetje ima v lasti vse parcele.
Jože Zupančič: Ali se lahko predstavljeni objekt umesti v naravo, kot PUP-i to predvidevajo.
Matjaž Jančič: Pojasnil je, da PUP-i tukaj ne veljajo, saj tu velja zazidalni načrt. S spremembo
zazidalnega načrta bi na novo opredelili omejitve v zvezi z gradnjo na tem območju. Predstavljena
velikost hotela ustreza velikosti parcele na tem območju.
Jože Zupančič: Koliko delovnih mest predvidevajo v hotelu?
Marijan Jurenec: Število delovnih mest bodo opredelili v poslovnem načrtu. Gradilo se bo za
standard 4-ih zvezdic.
Bogomir Košir: Svetniki so se seznanili z razveljavitvijo Odloka o z začasnih ukrepih. Župan je
povedal, da bodo pripravili nove predloge. Bil je mnenja, da bi morali z novimi predlogi pohiteti.
Potencialne investitorje bi morali obvestiti z omejitvami pri gradnji.
Marinka Puc Koplan: Zanimalo jo je, kako imajo zapolnjene kapacitete s katerimi sedaj
razpolagajo?
Marijan Jurenec: Pojasnil je zasedenost njihovih kapacitet.
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Robert Plavčak: Zanimalo ga je, kdaj načrtujejo pridobitve gradbenega dovoljenja in kdaj naj bi bil
objekt v uporabi.
Marijan Jurenec: Od pridobitve gradbenega dovoljenja bi potrebovali od leta in pol do dveh let, da
bi objekt predali v uporabo.
Župan Jure Žerjav: Zaprosil je Odbor za okolje in prostor, da predstavljeno pobudo obravnava.
Župan Jure Žerjav in Rajko Puš sta predstavila inšpekcijsko nadzorstvo in varstvo narave. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil ukinitev javnega dobra na nepremičnini parc. št. 860/1 k.o. Kranjska
Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Ker ni bilo razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 9/7: o ukinitvi javnega dobra
I.
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini parc. št. 860/1, pot 1373 m2, vpisani pri vl. št.
1465 k.o. Kranjska Gora kot javno dobro.
II.
Nepremičnina parc. št. 860/1 se odpiše od vl. št. 1465 k.o. Kranjska Gora in se vpiše v vložek
iste k.o., pri katerem je že vknjižena lastninska pravica na ime: Občina Kranjska Gora,
Kolodvorska ulica1b, Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS in se vpiše v zemljiško knjigo
Okrajnega sodišča na Jesenicah.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Dom starejših Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Pojasnil je, da bo podprl samo drugi predlagani sklep. V drugem sklepu naj se
napiše dom starejših občanov v Kranjski Gori. Glede ostalih sklepov pa je pojasnil, da niso prejel
vseh potrebnih informacij. Želel je bolj podrobno predstavitev.
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Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je v pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice napisano, da imajo
prednostno pravico do uporabo doma občani občine. Prav tako imajo prednost pri zaposlitvi občani
občine.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, zakaj se bo stavbna pravica podelila za 99 let, koncesija pa za 40
let. Opozoril je na prosti pretok delovne sile. Znesek za dogovorjeno obremenitev stavbnega
zemljišča je zelo nizek.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da občina stavbne pravice ne more podeliti brezplačno zato so se
dogovoril za simboličen znesek. Koncesija je podeljena za 40 let z možnostjo podaljšanja.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 9/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora se strinja z namero ponudnika COMETT
DOMOVI d.o.o., Tbilisijska 57 b, Ljubljana, za opravljanje storitve institucionalnega varstva.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 9/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora ustanovi stavbno pravico na delu zemljišča
parc. št. 387/1, delu zemljišča parc. št. 860/1 in delu zemljišča parc. št. 397/2, vse k.o. Kranjska
Gora, za gradnjo objekta institucionalnega varstva starejših z imenom »Dom starejših v
Kranjski Gori«, v skladu s predstavitvijo tega projekta na 5. seji občinskega sveta Občine
Kranjska Gora dne 28.3.2007. Po Tretjih spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta
ŠPC Bezje v Kranjski Gori, sprejetih v septembru 2007, gradbena parcela za dom zajema
vzhodni del parcele št. 397/2, v velikosti 1254 m2, severni del parcele št. 860/1, v velikosti 147
m2 ter severozahodni del parcele št. 387/1, v velikosti 7759 m2.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 9/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora pooblašča župana Občine Kranjska Gora
Jureta Žerjava za podpis Pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za gradnjo objekta
institucionalnega varstva starejših »Dom starejših v Kranjski Gori«.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.
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Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Oprostitev plačevanja parkirnin in cestnin. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi sta sodelovala:
Jože Zupančič: Predlagal je, da se oprosti plačilo parkirnine tudi vsem, ki imajo oznako invalidi na
vozičku.
Miro Eržen: Predlagal je, da se v sklepu namesto potrjene službene izkaznice napiše ob predložitvi
veljavne članske izkaznice za tekoče leto.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 9/11: Aktivni gorski reševalci Gorske reševalne zveze Slovenije se, za lastna osebna
vozila, oprostijo plačila prispevka (parkirnine) za urejanje visokogorskega prelaza Vršič in
urejanje parkirišča pred zapornico v Vratih, ob predložitvi potrjene službene izkaznice
oziroma veljavne članske izkaznice GRS za tekoče leto. Prav tako se plačilo prispevka
(parkirnine) oprostijo vse invalidne osebe z veljavnim dovoljenjem parkiranja na invalidskih
mestih.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Nakup nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem
na sejo in dodatno po pošti. Vse te nakupe sta obravnavali sveta KS Kranjska Gora in KS Rute, ki
sta se z nakupi strinjali.
V razpravi je sodeloval:
Božidar Tarman: Zanimalo ga je, če se lahko z agrarno skupnostjo spelje pravni posel.
Župan Jure Žerjav in Egidija Košir Mrovlje sta pojasnila, da agrarna skupnost lahko spelje pravni
posel.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 9/12: Občina Kranjska Gora kupi od Smolej Janeza iz Gozd Martuljka, Spodnje Rute
27, zemljišče parc. št. 228/30, pot 553 m2 in parc. št. 273/4, pot 229 m2, oba k.o. Gozd, po ceni
6,26 EUR/m2. Vse stroške s to pogodbo nosi Občina Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

SKLEP 9/13: Občina Kranjska Gora kupi od Agrarne skupnosti Gozd in Srednji vrh,
zemljišče parc. št. 511/10, gozd 1720 m2, k.o. Gozd po ceni 6,26 EUR/m2. Vse stroške s to
pogodbo nosi Občina Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 9/14: Občina Kranjska Gora kupi od Hlebanja Izidorja iz Srednjega vrha št. 9,
zemljišča parc. št. parc. št. 332/4, cesta 1977 m2, parc. št. 333/4, cesta 627 m2, parc. št. 334/2,
cesta 458 m2, parc. št. 336/6, cesta 46 m2, parc. št. 336/8, cesta 83 m2, parc. št. 337/5, pot 963
m2, in parc. št. 336/4, pot 550 m2, vse k.o. Gozd, po ceni 6,26 EUR/m2. Vse stroške s to
pogodbo nosi Občina Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 9/15: Občina Kranjska Gora sprejme ponudbo Mercatorja, d.d., za prodajo oziroma
nakup zemljišča parc. št. 3/5, cesta 86 m2, k.o. Kranjska Gora. Vse stroške s to pogodbo nosi
Občina Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2007.
člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 9/16: Sprejme se poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje od 1.1. do 30. 6. 2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Območje brez gensko spremenjenih organizmov. Člani sveta
so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Ker ni bilo razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 9/17: Občina Kranjska Gora si bo v okviru svojih pristojnosti prizadevala, da se
območje občine zaščiti pred vnosom in uporabo gensko spremenjenih organizmov. Uporabila
bo vse primerne ukrepe, kot so npr. izobraževanja in razprave, da se kmetje in lastniki
zemljišč na njenem območju ne bi odločali za gojenje gensko spremenjenih organizmov.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je v uvodu podal pojasnilo k Poročilu o poteku dogodkov v zvezi s pitno vodo.
Od upravljavca vodovoda pričakuje, da bo predstavil rešitev, kako se v bodoče izogniti dogodkom,
kot se je zgodil v letošnjem poletju. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo ter naknadno po
pošti.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen: Zanimal ga je predlog kratkoročnih in dolgoročnih sanacijskih ukrepov.
Henrika Zupan: Upravljavec vodovoda ima že pridobljena dovoljenja za izvedbo raziskovalne
vrtine v bližini hotela Lek. V kolikor bo voda ustrezne kvalitete bodo lahko vodo vključili v
vodovodno omrežje. Spremljata se dva vodna vira v Karavankah nad Gozdom Martuljkom in vodni
vir Rojca. Urediti morajo povezovalni vodovod med Kranjsko Goro in Gozdom Martuljkom.
Župan Jure Žerjav: Zanimalo ga je, kako to, da že nekaj let govorijo o zajetju Rojca? Ali je
možnost, da bi se ta vodni vir vključil v vodovodni sistem?
Henrika Zupan: Vodni vir Rojca se spremlja že dalj časa. Ta vodni vir se ni še priključil, ker bo
potrebno izvesti zaščitne ukrepe večjega obsega. Izdelano imajo hidrogeološko karto na podlagi
katere se vrtajo raziskovalne vrtine.
Roman Tomaš: Vodni vir Rojca je z internim nadzorom pokazal, da so analize dokaj ugodne.
Vlasta Kotnik: Podala je poročilo Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo. Člani sveta so
zapisnik odbora prejeli po pošti. Zanimalo jo je, zakaj niso že takoj, ko so bili obveščeni o slabem
vzorcu o tem obvestili javnost. Ugotovila je tudi, da v letošnjem proračunu za ta namen še ni bilo
porabljenih sredstev.
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Henrika Zupan: Pojasnila je, da je notranji nadzor urejen s pogodbo z Jeko-in, ki to zadevo opravlja.
Takšnih težav v zajetju Jurež še niso imeli. Jurež je v preteklosti samo kalil. Prvo informacijo o
slabem vzorcu so prejeli samo ustno 27.7.2007. Pisni izid so prejeli 31.7.2007. Nekaj sredstev so že
porabili. Zahtevek je že bil izstavljen na občino. Sedaj izvajajo sanacijo vodovoda na Kolodvorski
ulici v Kranjski Gori.
Roman Tomaš: Nihče si ne želi piti klorirane vode. Za dezinfekcijo bi lahko uporabili tudi druga
sredstva. Motnost bi lahko odpravili s filtracijo. Po takšni filtraciji morajo nato vodo še tretirati z
dezinfekcijskimi sredstvi. V tujini že uporabljajo UV svetilke. V tem primeru je prišlo do infekcije
vode ob bistri vodi.
Marinka Puc Koplan: Odzivi okolja so bili kritični. Zanimalo jo je, kako bodo ukrepali, da do
takšnih okužb ne bo več prišlo? Koliko časa se spremlja vodne vire pred vključitvijo v vodovod?
Županu je podala pobudo, da bi zadevo preko občinske seje spremljali.
Roman Tomaš: Pojasnil je, da se je voda klorirala tudi pred to infekcijo. Neke 100% varnosti ni.
Sedaj je klora v vodi 3 krat več kot običajno. Raziskovalni vodni vir je potrebno spremljati pol leta
do leto dni.
Henrika Zupan: Glede na pravilnik morajo za tak vodni vir odvzeti 10 vzorcev vode letno. Na
Jurežu pa odvzamejo do 50 vzorcev letno.
Miro Eržen: Opozoril je, da je bilo zajetje Jurež problematično že leta 1994. Jurež dolgoročno ne
morejo gledati kot vodni vir.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da je JP Komunala izvedla 5 raziskovalnih vrtin, ki niso prinesle
rezultatov.
Zdenka Kersnik: Zanimalo jo je, kako bi lahko kar najhitreje ljudi obvestili, da voda ni pitna?
Henrika Zupan: Po navodilih Inštituta za varovanje zdravja se mora objavljati na lokalnih radijskih
postajah. Poleg tega so obvestili hotele, šolo in zdravstveni dom.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je naredil analizo zaključnih računov za zadnja 4 leta. V vseh teh
letih sredstva za vodo oskrbo niso bila v celoti porabljena. Pri tem gre tudi kritika JP Komunali.
Bogomir Košir: Z vodnim zajetjem Jurež je imela težave že občina Jesenice. V letu 2002 so imeli
okroglo mizo o pitni vodi. Tam so označili zajetje Jurež kot neperspektivno. Opozorili pa so na
kakovostno pitno vodo na strani Julijskih Alp. Zanimalo ga je, ob kakšnem vremenu se vzorci
jemljejo? Opozoril je, da bo problematično tudi zajetje Rojca. Nad zajetjem so polja, ki se gnojijo, v
bližini je bencinski servis, gradil se bo tudi hotel. Zanimalo ga je, kako je z mrtvimi rokavi
vodovoda?
Roman Tomaš: Pojasnil je, da se vzorci jemljejo tudi ob vremensko zelo neugodnih razmerah.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da je hidrogeološka raziskava v Julijskih Alpah v Črni vodi pokazala,
da je vodni vir tvegan. Pretok vode iz omenjenega zajetja bi bil 5 l/s. Po predračunu bi bila ta
investicija vredna 500.000 EUR. Bila je mnenja, da investicija ni smiselna. V letu 2007 bodo
najprej izvedli vrtino na južni strani Kranjske Gore. Mrtve rokave vodovoda stalno izpirajo.
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Bogomir Košir: Na okrogli mizi je bilo pojasnjeno, da je vodotok Pišnica zelo kvaliteten. Bil je
mnenja, da je več točk na tem območju, kjer bi lahko zajemali kvalitetno pitno vodo.
Vesna Kovačič: Pitno vodo je potrebno zagotoviti vsem krajanom občine. Zanimalo jo je, kako JP
Komunala vzdržuje zajetja vodnih virov v občini? JP Komunala je prevzela tudi vodovod na
Dovjem. Kdo ima pravico dostopa do objektov pri zajetjih? Zaradi pomanjkanja vode v sistemu
Dovje je nekdo v sistem vključil vodo iz Aljaževega zajetja. Voda iz tega zajetja pa ni primerna za
uporabo.
Henrika Zupan: Pravico do dostopa do objektov ima vedno dežurni vodovodar, tehnični vodja ter
notranji nadzor, ki dobi ključ na JP Komunali. Glede čiščenja se vodijo dnevniki. Na JP Komunali
niso dobili podatkov, da je pomanjkanje vode v vodovodu Dovje. Ni še znano, kdo je vključil
Aljaževo zajetje v vodovod. JP Komunala o tem zajetju ni imela nobenega podatka prav tako, ga
niso prevzeli v upravljanje ob prevzemu vodovoda na Dovjem. Očitno s tem sistemom opravlja še
nekdo drug.
Roman Tomaš: Pojasnil je, da je že v preteklosti izvajal kontrolo na vodovodu na Dovjem vendar ni
vedel za obstoj Aljaževega zajetja.
Robert Plavčak: Bil je zgrožen glede dogodkov v zvezi s pitno vodo iz zajetja Jurež. Pri tem je
nastala gospodarska škoda. Bil je mnenja, da bi morali biti načini obveščanja boljši. Glede paše pri
zajetju Jurež ga je zanimalo, če bi morali postaviti ograje? Stvar je potrebno celovito obravnavati in
predstaviti na seji občinskega sveta. Takšne stvari se ne smejo več ponoviti. Prosil je za poročilo o
porabi sredstev za razvoj vodovoda.
Henrika Zupan: Ograditev po odloku in pravilniku ni predvidena.
Župan Jure Žerjav: Najbolj zaskrbljujoče je to, da ne morejo ugotoviti vzroke za onesnaženje. Tako
slabega vzorca na zajetju Jurež še ni bilo.
Blaž Knific: Glede na pojasnilo, da bi lahko vodo čistili z UV svetilko, ga je zanimalo če kdo v
Sloveniji to uporablja? Ali bo JP Komunala glede na povečanje dela zardi prevzema vodovoda na
Dovjem zaposlila še kakšnega delavca?
Roman Tomaš: V Sloveniji je že kar nekaj teh krajev, ki uporabljajo UV svetilko kot sta Preddvor
in Kranj.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da bo JP Komunala na občinskem svetu predstavila zaposlitev še
enega delavca. Na Dovjem so namreč prevzeli 7 km vodovoda.
Miro Eržen: Predlagal je, da sprejmejo sklep s katerim bi JP Komunalo zadolžiti, da do ene od
naslednjih sej predstavi načrt sanacije stanja s predvidenimi ukrepi in razvojem za vnaprej.
Slavko Miklič: Predlagal je, da bi ponovno pregledali predvidene ukrepe v odloku. Prepovedati bi
morali vse stvari nad zajetjem Jurež, da ne bi več prišlo do takšnih zadev. Veliko bo potrebno delati
na preventivi.
Cvetka Pavlovčič: Zanimalo jo je, če lahko JP Komunala ne odobri soglasja za gradnjo do rešitve
zadeve s pitno vodo? Ali JP Komunala spremlja možnost novega vodnega vira pri Martuljiših
slapovih.
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Henrika Zupan: Če je bilo v PUP-ih določeno, da bo zagotovljena vodo oskrba na določenih
zemljiščih ne morejo odreči soglasja. V preteklosti je bilo omenjeno območje že spremljano vendar
je bilo ugotovljeno, da so to površinske vode. Na tem območju glede na hidrogeološko karto vrtine
niso predvidene.
Anton Požar: Bil je mnenja, da bi zadevo lahko rešili dokaj hitro. Še naprej morajo iskati nove
vodne vire. Vodovod Jurež bo verjetno še nekaj časa v uporabi zato bi morali v Kranjski Gori
zgraditi vodarno.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 9/18: Upravljavec vodovodov pripravi do oktobrske seje predlog ukrepov za
zagotavljanje oskrbe s pitno vodo ter zadevo finančno ovrednoti.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so svetniki prejeli še informacijo, da niso bili uspešni na razpisu za
sredstva za Slovenski planinski muzej. Vodjo projekta Mira Eržene je prosil za pripravo poročila o
tej zadevi. Pojasnil je še, da so je občina pobratila s Santa Marinello iz Italije. Predvidena naslednja
seja naj bi bila 26.9.2007. Na seji bodo obravnavali predlog rebalansa proračuna za leto 2007.
Podatki o sejah in zapisniki so od sedaj tudi na spletni strani občine.

Ad 9.
9/1 Bogomir Košir –vprašanje – ustno
Občina Kranjska Gora pobira prispevek za oglasne table. Po njegovih informacijah je bilo pobiranje
nezakonito in zanimalo ga je, kdaj bodo sredstva dobili nazaj.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pripravili pisni odgovor.
9/2 Marinka Puc Koplan – vprašanje – ustno
Zanimalo jo je, kako je s poročilom o prevzemu vaškega vodovoda Dovje.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da polletni rok za pripravo poročila še ni potekel.
9/3 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je s podpisanim pismom o nameri, da bi Spar prišel v Kranjsko Goro?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da niso podpisali pisma o nameri. Spar in Tuš sta izrazila namero po
gradnji trgovine v Kranjski Gori. Zadeve ne morejo izpeljati, ker je prepoved gradnje večje od 280
m2.
9/4 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako bi bilo s ponovno oživitvijo trgovsko gostinskega centra v Kranjski Gori?
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9/5 Robert Plavčak – poubda – ustno
Prosil je, da se za oktobrsko sejo pripravi pregled nerealiziranih sklepov in pobud občinskega sveta
v tem mandatu.
9/6 Slavko Miklič –vprašanje – ustno
Kako je z ukrepanjem občine pri nedokončanem objektu ob objektu Slavec v Kranjski Gori?

Seja je bila zaključena ob 23.00 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

