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Z A P I S N I K

25. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 29.05.2013 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, Slavko Miklič, Bogdan Janša, Robert Kerštajn, Cvetka Pavlovčič,
Vlasta Kotnik, Janja Dolhar, dr. Janez Mlinar, Mirjam Žerjav, Gregor Benedik, Matevž
Podrekar, Mojca Kelvišar in Robert Plavčak (16 od 16)
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Alojz Jakelj,
Boštjan Pristavec, Monika Jakelj, Bogdan Biščak, Miha Marinšek, Peter Firbas in Marijan
Jurenec
 PRISOTNI NOVINARJI: ATM TV, Gorenjski Glas, RTV Slovenija.
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. Poleg gradiva, ki so ga prejeli s sklicem, so
naknadno po pošti prejeli še gradivo k 1. točki dnevnega reda ter pobudo za razpis občinskega
referenduma proti gradnji prenosnega plinovoda M 10 skozi občino Kranjska Gora. Na sami seji pa
so prejeli še: popravljeno gradivo k 2. 3. in 5. točki dnevnega reda, tri amandmaje, zapisnik Žirije za
priznanja, zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, zapisnik
Statutarno pravne komisije, dopis gospodarske družbe Plinovodi d.o.o., mnenji sveta KS Kranjska
Gora in KS Dovje Mojstrana.

Najprej so obravnavali zapisnik 24. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 24. seje
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 24. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 25/1: Potrdi se zapisnik 24. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Župan Jure Žerjav je predstavil dnevni red.
II.

DNEVNI RED:

1.
2.
3.

Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora – druga obravnava
Sprememba Stanovanjskega programa občine za leto 2013
Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto
2013
4. Prehod načina ogrevanja občinskih objektov iz ELKO na lesno biomaso
5. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno
biomaso – skrajšani postopek
6. Obvezna razlaga Odloka o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v občini
Kranjska Gora (UVG 26/1998 in 23/2002)
7. Energetska sanacija Osnovna šola Josipa Vandota - vrtec Kekci
8. Predstavitev testiranja okoljskih vzorcev z metodo Allium
9. Priznanja Občine Kranjska Gora za leto 2013
10. Vprašanja in pobude
11. Informacije
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani dnevni red:
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora
– druga obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli naknadno po pošti.
Boštjan Pristavec je podal podrobnejšo obrazložitev.
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V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Predstavil je mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Na Odboru so predlagali, da se odlok sprejmi v predlagani obliki.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 25/2: Sprejme se Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Sprememba Stanovanjskega programa občine za leto 2013.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. Na sami seji pa so prejeli popravljeno gradivo.
Gradivo se je popravilo na podlagi predlogov svetnice Vlaste Kotnik in KS Dovje Mojstrana.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Predstavil je mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami.
Blaž Knific: Izrazil je zadovoljstvo, da se je upoštevalo mnenje Odbora in KS Dovje Mojstrana.
Robert Plavčak: Podprl je predlog sprememb, ki so jih svetniki prejeli na seji.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 25/3: Sprejme se Spremembe Stanovanjskega programa občine za leto 2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Kranjska Gora za leto 2013. Podrobno je predstavil vse spremembe proračuna. Člani sveta
so gradivo prejeli s sklicem na sejo. Na sami seji pa so prejeli popravljen predlog Odloka.
Dopolnjena je bila zakonska podlaga.
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Župan Jure Žerjav je predstavil amandmaje ter podal stališča do amandmajev ter jih dal na
glasovanje:
Amandma št. 1: Predlagatelj župan Jure Žerjav
Odhodki: 160520 Gradnja, nakup in vzdrževanje stanovanj. Izdelava projektne dokumentacije za
gradnjo bloka »fabrka« v Mojstrani v višini 30.000 €.
Prihodki: KTO 7032 Davek na dediščino in darila. Povečanje za 30.000 € na podlagi realizacije do
27.05.2013 in oceno prihodkov do konca leta 2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 15
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.
Amandma št. 2: Predlagatelj Bogdan Janša
Sredstva iz postavke 140320 Zavod za turizem LTO v višini 30.000 € namenjen za fitnes, se
prerazporedijo na postavko 190311, ki se preimenuje v »investicije – OŠ 16. december Mojstrana«,
investicijski transferi javnim zavodom z namenom izgradnje kotlovnice na bio maso.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 5
PROTI – 9

Amandma ni bil sprejet.
Amandma št. 3: Predlagatelj Bogdan Janša
Sredstva iz postavke 190316 – investicije OŠ Josipa Vandota – investicijski transferi javnim
zavodom v višini 11.300 € za ureditev akustike v zgornji telovadnici se prerazporedijo na postavko
OŠ 16. decembra Mojstrana – investicijski transferi javnim zavodom za sanacijo dotrajanega
solarnega sistema tople vode, v delu šole, kjer nastanejo težave s preskrbo tople vode. Sistem je
zastarel in dotrajan.
Amandma je predlagatelj umaknil.
Amandma št. 4: Predlagatelj Bogdan Janša
Sredstva iz postavke 180514 – investicije v športno infrastrukturo – ŠD Kranjska Gora športni park
Ruteč v višini 30.000 € se prerazporedijo na postavko 130220 – novogradnje in rekonstrukcija
občinskih cest z namenom izgradnje parkirišča na občinskem zemljišču za Gasilskim domom v
Mojstrani.
Amandma je predlagatelj umaknil.
Amandma št. 5: Predlagatelj Blaž Knific
Znesek na PP 140320 (LTO) v višini 543.410,10 € se zmanjša za 36.000 € in se nameni za
izgradnjo parkirišča za stavbo KS Dovje Mojstrana in gasilnim domom v Mojstrani ter za
hortikulturno ureditev parka v tem okolišu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 5
PROTI – 9

Amandma ni bil sprejet.

4

Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 25/4: Sprejme se Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine
Kranjska Gora in načrta razvojnih programov za leto 2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 12
PROTI – 4

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Prehod načina ogrevanja občinskih objektov iz ELKO na
lesno biomaso. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Bogdan Biščak iz Sončne zadruge je predstavil delovanje Sončne zadruge ter obrazložil prehod
načina ogrevanja občinskih objektov iz ELKO na lesno biomaso.
Župan Jure Žerjav je pojasnil še predlagani sklep glede sklepov sprejetih na 21. seji občinskega
sveta.
V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Predstavil je mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Opozoril je, da gre za pilotski projekt. Nikjer ni možno v praksi videti
referenčnega objekta.
Bogdan Biščak: Glede referenc je pojasnil, da je v Sloveniji okoli 1500 kotlov na lesno biomaso. V
kolikor bo Sončna zadruga izbrana na razpisu, bodo izbrali opremo od enega od štirih največjih
proizvajalcev na tem področju. Pri razpisu za podelitev koncesije bodo določili pogoje.
Vesna Kovačič: Zanimalo jo je, kako so razmejena tveganja? Kakšna je njihova ciljna donosnost?
Kako se vrši nadzor nad javno zasebnim partnerstvom?
Bogdan Biščak: Glede tveganj je pojasnil, da bo občina v razpisu opredelila koncesijo. Tveganja se
izniči z dobro pogodbo. Donos je odvisen, kakšno ceno prodane toplote bodo določili. Smisel
zadruge je, da dobiček preliva v nižjo ceno energije. Po koncu 15 letne koncesijske pogodbe občini
ostane vrednost opreme v Kranjski Gori 117.000 € in v Mojstrani 66.000 € brez, da bi občina kaj
investirala. Nadzor nad izvajanjem koncesijskega razmerja izvaja občina.
Župan Jure Žerjav je predstavil dosedanje stroške ogrevanja.
Robert Plavčak: Pojasnil je, da je za cenejšo ogrevanje. V tej občini imajo slabe izkušnje s
koncesijami. Najbolj ga moti, da višina investicije ni tako velika, da je občina sama ne bi zmogla.
Ni videl pravega razloga, da bi se vezali s koncesijo za 15 let. Investicijo v višini 570.000 € bi
občina zmogla v enem letu. V kolikor pa bi dobili še subvencijo, bi bila investicija manjša. Sam
takšnega predloga ne bo podprl.
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bi lahko investicijo izpeljali sami. Vendar bi morali nekaj drugega
črtati iz proračuna. Sončna zadruga bo na trgu lesne biomase bolj lahko bolj uspešnejša pri trgu
lesne biomase in pri vzpostavitvi lokalnega dobavitelja.
Bogdan Biščak: Pojasnil je, da občina subvencij za ta namen ne more pridobiti. Razpis za
subvencije poteče septembra. Zato se jim mudi s prijavo. V Kranjski Gori bodo potrebovali tudi
gradbeno dovoljenje. Izvesti pa je potrebno tudi razpis za koncesijo. V kolikor bo občina sama
izvedla investicijo, bo morala nato poiskati nekoga, ki bo upravljal s to kotlovnico.
Slavko Miklič: Kdo bo proučil dobavo surovin? Prepričan je bil, da bo potrebno biomaso uvažati iz
drugih območij. S tem se bo povečal stroške prevoza. Ali bo koncesionar dolžan skrbeti za
nemoteno dobavo lesne biomase?
Bogdan Biščak: Kako se bo biomasa zagotovila in skladiščila je naloga koncesionarja. Iskali bodo
najprej lokalne dobavitelje. V kolikor jih ne bodo dobili, bodo iskali druge dobavitelje. Biomasa se
plačuje glede na toplotni učinek.
Mirjam Žerjav: Pojasnila je, da je pozitivno naravnana glede predstavljenega projekta. Svetniki so
brez zadržkov podrli že projekt s podjetjem Hit. Cene ogrevanja pa so po sedaj predstavljenem
programu nižje, kot pa tiste, ki jih je ponujalo podjetje Hit. Pri predstavljenem programu se rešuje
ogrevanje občinskih objektov. S tem projektom pa ne bo potrebno prekopati cele Kranjske Gore.
Eden od ustanoviteljev Sončne zadruge je tudi Skupnost občin Slovenije, katere članica je tudi naša
občina. Sončna zadruga ponuja poslovni model, ki bi ga morali podpreti.
Jože Zupančič: Podprl je predstavljeni projekt. Opozoril je občino, da mora investitor občini pred
prvim zagonom dostaviti uporabno dovoljenje. To zadevo bi morali vnesti v pogodbo.
Blaž Knific: Podpira predlog, da gredo na cenejšo ogrevanje. Izrazil pa je pomislek, če morajo glede
tega podpisati koncesijo. Imajo namreč slabo izkušnjo s koncesijo. Predlagal je, da bi si vzeli še
nekaj časa, da premislijo o predlaganih sklepih. V prihodnjih kohezijskih razpisih bi se lahko
prijavili za sofinanciranje.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bi si lahko, kot referenčni objekt ogledali kotlovnico v domu
starostnikov v Kranjski Gori. Glede kohezijskih razpisov pa je pojasnil, da se na državi nagibajo k
temu, da bi podprli samo regijske projekte. Občine se samostojno ne bodo mogle prijaviti. Župani
pa si prizadevajo, da bi se sredstva ponovno razdelila po občinah.
Vlasta Kotnik: Pojasnila je, da bo projekt podprla.
Janez Mlinar: Pojasnil je, da ni vprašanja o tehnologiji delovanja. Razpravljati pa bi morali o
poslovnem modelu. Vprašati bi se morali ali bodo dali občinske prostore ogrevati koncesionarju.
Pojasnil je, da potrebuje malo več časa, da se bo odločil, če gre občina v koncesijo.
Bogdan Biščak: Pojasnil je, da če bo občina sama izvedla ta projekt, bo občina morala zagotoviti
tudi sredstva. Zadruga bo lahko vplivala tudi na cenovno politiko. Subvencija za oba objekta v
občini zanaša 212.000 €.
Bogdan Janša: Zanimalo ga je, če se lahko občina včlani v zadruga pa se še ne odloči za ta poslovni
model? Ali lahko občina sama izvede investicijo in je obenem članica zadruge ter nato od zadruge
odkupuje lesno biomaso?
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Bogdan Biščak: Pojasnil je, da se lahko sedaj včlanijo in se še ne odločijo za ta poslovni model.
Lahko bi se tudi dogovorili za odkup lesne biomase.
Blaž Knific: Poudaril je, da ima občina zadosti lastnih sredstev in da jim ni potrebno iskati
koncesionarja. Po zadnjih podatkih je 162 občin primoranih iskati koncesionarje.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da imajo obnovljeni obe osnovni šoli. Sedaj se ogrevajo na kurilno
olje, ki letno stane brez DDV 134.000 €. S podelitvijo koncesije, bi znižali stroške občinskega
proračuna za približno 30 odstotkov. Če bi občina investicijo izvedla sama bodo morali pri pripravi
proračuna tehtati, kaj izločiti iz proračuna.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 25/5: Sklepa št. 21/8 in 21/9, ki ju je občinski svet sprejel na svoji 21. redni seji, dne
12.12.2012, se razveljavita.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 15
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 25/6: Občina Kranjska Gora pristopi k Sončni zadrugi in vplača obvezni delež v
višini 2.000,00 EUR kot enkratni delež.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 7
PROTI – 9

Sklep ni bil sprejet.
SKLEP 25/7: Sprejme se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Nadgradnja
kotlovnice v Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 9
PROTI – 7

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 25/8: Sprejme se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Prenove
kotlovnice v Osnovni šoli 16. Decembra v Mojstrani.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 9
PROTI – 6

Sklep je bil sprejet.
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Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno
energijo s kotlovnico na lesno biomaso – hitri postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo.
Ker pri točki 5. niso sprejeli sklepa, da občina pristopa k Sončni zadrugi je župan Jure Žerjav točka
umaknil z dnevnega reda.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Obvezna razlaga Odloka o varstvu vodnih virov in ukrepih za
zavarovanje pitnih voda v občini Kranjska Gora (UVG 26/1998 in 23/2002). Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Prestavil je mnenje Statutarno – pravne komisije. Komisija je predlagala, da
obvezno razlago sprejmejo v predlagani obliki.
Bogdan Janša: Predstavil je mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Odbor je predlagal, da se obvezna razlaga sprejme.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 25/9: Sprejme se Obvezna razlaga Odloka o varstvu vodnih virov in ukrepih za
zavarovaje pitnih voda v Občini Kranjska Gora v predloženem besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Energetska sanacija Osnovna šola Josipa Vandota - vrtec
Kekci. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Alojz Jakelj je podrobno predstavil energetsko sanacijo vrtca v Kranjski Gori. Občina se je za to
sanacijo prijavila na razpis ministrstva. Vrednost investicije je 112.000 €. Na razpisu pa lahko
pridobijo 85% sredstev.
V razpravi je sodeloval:
Bogdan Janša: Predstavil je mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Odbor se je strinjal s predlaganimi sklepi.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
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SKLEP 25/10: V rebalansu proračuna za leto 2013, se v proračunski postavki 190 211
»Investicija vrtci« zagotovi 112.149,51€ za projekt »Energetska sanacija Osnovna šola Josipa
Vandota – vrtec Kekci«.
Projekt »Energetska sanacija Osnovna šola Josipa Vandota – vrtec Kekci« se uvrsti v NRP za
obdobje 2013 – 2017 pod št. 049 - Vrtec v Kranjski Gori.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet
SKLEP 25/11: Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP za projekt:
»Energetska sanacija Osnovna šola Josipa Vandota – vrtec Kekci«.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predstavitev testiranja okoljskih vzorcev z metodo Allium.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Rajko Puš je podrobneje predstavil točko.
Peter Firbas predstavnik Zasebnega laboratorija za rastlinsko citogeniko je s pomočjo projekcije
predstavil rezultate testiranja. Pohvalil je delovanje čistilne naprave. Poudaril je, da je reka Sava ob
izstopu iz občine pitna voda.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 25/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s predstavitvijo Allium
metode za testiranje okoljskih vzorcev in rezultati raziskav kakovosti površinskih voda v
občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet
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Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Priznanja Občine Kranjska Gora za leto 2013. Člani sveta so
gradivo prejeli na seji.
Jože Zupančič, kot predsednik Žirije za priznanja je predstavil zapisnik Žirije za priznanja.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 25/13: Občinski svet Občine Kranjska Gora podeljuje PRIZNANJE OBČINE
KRANJSKA GORA :
• Janezu Kramarju, Dovje 11e, 4281 Mojstrana
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet
Župan Jure Žerjav je čestital nagrajencu.

Ad 11.
Župan Jure Žerjav je predlagal, da najprej obravnavajo pobudo Marijana Jureneca, ki je na občina
naslovil pobudo, da predstavi svoj projekt. Člani sveta so dopis prejeli v sklicu na sejo.
Marijan Jurenec je predstavil predlog za spremembo OPPN Ledine Podkoren. Poudaril je, da ni
interesa za investicijo v turistični objekt. Predstavil je spremembo in sicer bi postavili objekt, ki bi
imel v pritličju trgovski del v velikosti do 1800 m2, v prvem nadstropju in podstrešju pa bi uredili
do 40 stanovanj. V primeru, da bi od svetnikov dobil pozitivni napotek, bi pristopil k pripravi idejne
zasnove, ki bi jo nato še enkrat predstavil na seji občinskega sveta. Pojasnil je, da je zadevo
prestavil že VO Podkoren, ki se je negativno odzval na to spremembo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je po sedaj veljavnem zazidalnem načrtu na tem mestu dovoljena
gradnja bencinskega servisa in hotela s pogojem, da se gradi istočasno. Na današnji seji ne bodo
sprejemali sklepov, bodo pa poslušali mnenja svetnikov.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Ker je investitor dobil negativno mnenje krajanov je bil mnenja, da to mnenje
krajanov zavezuje tudi občinski svet. Želel pa bi si videti idejno zasnovo. Govori se tudi, da naj bi
čez to zemljišče potekala gradnja plinovoda. Zanimalo ga je, kako je s prodajo zemljišča?
Marijan Jurenec: Glede plinovoda je pojasnil, da nima nobenih takšnih informacij. Pojasnil je, da že
dve leti zemljišče tudi prodaja.
Mirjam Žerjav: Bila je mnenja, da je potrebno spoštovati odločitev krajanov ter da je 40 stanovanj
preveč. Na območju naše doline je namreč neprodanih 200 stanovanjskih enot.
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Blaž Knific: Spoštovali bodo mnenje VO Podkoren. Predlagal je, da se pripravi idejno zasnovo in se
jo še enkrat predstavi na VO Podkoren.

Ad 10.
25/1 –Jože Zupančič - pobuda – pisno
Prestavil je pobudo za razpis občinskega referenduma proti gradnji prenosnega plinovoda M 10
skozi občino Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli z dodatnim gradivom po pošti.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da na današnji seji ne bodo odločali o razpisu referenduma. Enak ali
celo boljši učinek bi dosegli z zbori občanov. Zavedati se morajo, da posvetovalni referendum ne bo
rešil problem umeščanja plinovoda v prostor. S strani podjetja Plinovodi so dobili tudi že odziv na
članek v časopisu (članek se je nanašal na referendum). Ko bo enkrat znana trasa plinovoda bi
sklicali zbore občanov, kjer bo tudi nasprotna stran predstavila argumente.
Janez Mlinar: Predlagal je, da si oblikujejo jasno stališče občine. Občinski svetniki bi se lahko
dobili tudi neformalno in razpravljali o tej temi.
Robert Plavčak: Strinjal se je z mnenjem Janeza Mlinarja, da se svetniki dobijo in razpravljajo o
tem. Bil je mnenja, da ko bo zadeva dovolj daleč bodo morali biti zelo aktivni. Težko pa bodo
preprečili izvedbo projekta.
25/2 – Vlasta Kotnik - vprašanje – ustno
Zanimalo jo je, kdo je dolžan čistiti hudournike?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pripravili odgovor.
25/3 – Vlasta Kotnik - vprašanje – ustno
Kako je z zapisniki zborov občanov?
Rajko Puš je pojasnil, da se zapisniki pripravljajo in bodo objavljeni na internetni strani občine in
na oglasnih deskah krajevnih skupnosti.
25/4 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Glede na vse zapise v medijih ga je zanimalo, kako je s parkiriščem za avtodome? Ali je bila
podeljena koncesija oziroma obstaja kakšna pogodba?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bilo s strani novinarja ene od novinarskih hiš v zadnjih šestih
mesecih trikrat lažno navedeno, da je župan nezakonito oddal žičnici zemljišče za avtodome. V
istem časopisu je bil objavljen tudi prikaz nasprotnih dejstev. V letu 2007 je bila na podlagi Zakona
o žičniških napravah za prevoz oseb in na podlagi Odloka o koncesiji podeljena koncesija za
obstoječe žičniške naprave. V tej koncesijski pogodbi pa občina koncesionarju podeljuje pravice in
obveznosti uporabe parkirišč.
25/5 – Cvetka Pavlovčič - vprašanje – ustno
Zanimalo jo je, če je kaj novega glede pločnikov v Gozdu Martuljku?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so narejene nove cenitve. V naslednjem tednu se bodo dobili z
Marijo Jerala, ki vodi odkupe. Takoj, ko bodo storili korak naprej, se bodo sestali tudi s DRSC-jem.

11

25/6 – Cvetka Pavlovčič - vprašanje – ustno
Kako je z vzdrževanjem ceste v Srednji Vrh?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bodo na Komunali organizirali.
25/7 – Cvetka Pavlovčič - pobuda – ustno
Ob rekonstrukciji šole je izpred šole izginil nastavek za kolesa. Podala je pobudo, da bi se nastavek
namestil, da bi lahko otroci parkirali svoja kolesa.
25/8 – Robert Plavčak - vprašanje – ustno
Kaj se dogaja z Ljudskim domom? Zasledil je, da ni bil uspešen razpis za izbor projektanta.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so na javnem razpisu dobili štiri ponudbe, ki so bile
nesprejemljive. V petek bo objavljen nov razpis. V kolikor bo šlo vse po načrtih bodo imeli 2.
septembra gradbeno dovoljenje. Z pridobitvijo gradbenega dovoljenja se mudi, ker bo objavljen
poziv za kandidiranje na razpisu.
25/9 – Robert Plavčak - pobuda – ustno
Podal je pobudo, da se čim prej pokosi otroško igrišče v Gozdu Martuljku ter postavi koš za
odpadke.
25/10 – Robert Plavčak - vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kdaj se bo sestala komisija, ki bo spremljala OPPN pod Vitrancem.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, se bo bodo v kratkem dogovorili za sestanek.
25/11 – Robert Plavčak - vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, če je gradnja prostorov LTO in TIC-a res črna gradnja? Ali se gradi brez
gradbenega dovoljenja?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bila v Uradnem listu RS 18/2013 objavljena Uredba o
nezahtevnih in enostavnih objektih. Priloga 3 govori o takšnih gradnjah kot so prostori LTO-ja.
25/12 – Robert Plavčak - pobuda – ustno
Glede na to, da so poslušali, da imajo dobro vodo je podal pobudo, da na seji občinskega sveta ne bi
imeli več ustekleničene vode.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da ko se bo vreme izboljšalo bodo svetniki povabljeni na ogled
črpališča in povezovalnega voda Lek – Alpina in vodohrana Log. S tema projektoma so naredili kar
nekaj korakov k kvalitetni pitni vodi. Tudi Gozd Martuljek se sedaj lahko napaja iz vodohrana Log.
Velika večina v Kranjski Gori pa sploh ni opazila, da je ob taljenju snega v vodovodnem sistemu
pili vodo iz zajetja pri Leku. Tako, da spomladanskega problema s kaljenjem ni bilo več.
25/13 – Blaž Knific - pobuda – ustno
Pohvalil je občinsko upravo za novo spletno stran občine. Pogrešal je samo zavihek v katerem, bi
vpisali dogodke v občini.
25/14 – Blaž Knific - vprašanje – ustno
Kako je z odkupom parcel za pločnike na Dovški gobeli in cesti do kampa Voga?
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so v rebalansu zagotovili sredstva za projekt. Ko bo projekt
narejene bodo v kolikor bo potrebno odkupili tudi zemljišča.
25/15 – Blaž Knific - pobuda – ustno
Ogledal si je javno razsvetljavo, kjer so na stare drogove postavili nove svetilke. Predlagal je, da bi
raje počakali še kakšno leto in nato namestili nove drogove.
25/16 – Blaž Knific - vprašanje – ustno
Zmotil ga je odgovor glede hitrostnih ovir pred osnovno šolo v Mojstrani. V odgovoru piše, da so
bile v zimskem času zaradi pluženja odstranjene in da so že nameščene nazaj. Pojasnil je, da so bile
hitrostne ovire potrgane ob pluženju. Prav tako pa jih še niso namestili nazaj.
25/17 – Blaž Knific - vprašanje – ustno
Opozoril je na slabo stanje prometne table, ki označuje naselje Gozd Martuljek. Zanimalo ga je, če
so upravljavca cest na to opozorili?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so upravljavca cest o tem obvestili. DRSC je pošiljal obvestila, da
je potrebno izven naselja znotraj 15 metrskega obcestnega pasu odstraniti vse reklamne table.
Pojasnil je, da to ni posledica občinskega odloka o plakatiranju ampak zakona o cestah.
25/18 – Blaž Knific - pobuda – ustno
Podal je pobudo, za postavitev treh drogov pri spomeniku Jakoba Aljaža. Sedanji drog je v slabem
stanju. Postaviti pa bi morali zastave tudi pred dvorano Vitranc.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da morajo glede izobešanja zastav spoštovati zakon o zastavi.
25/19 – Blaž Knific - pobuda – ustno
Opozoril je na razpoke na nekaterih delih kolesarske poti. Neurejene so bankine in počivališča.
Podal je pobudo, da bi se sanirale razpoke. Kolesarska steza je velika dodana vrednost občine.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo z zalivanjem razpok nadaljevali tudi na kolesarski stezi. Se
je pa strinjal, da če so poškodovane bankine se poškoduje tudi asfalt.
25/20 – Blaž Knific – pobuda – ustno
Podal je pobudo za sanacijo granitnih kock pred cerkvijo v Kranjski Gori ter nasproti Razorja.
Župan Jure Žerjav je pojasni, da odpravljajo poškodbe, ki so posledica zime.
25/21 – Blaž Knific - vprašanje – ustno
Še vedno ni dobil odgovora glede vgradnje neprimernih materialov v spodnji ustroj ceste v KS
Dovje Mojstrana v lanskem letu.

25/22 – Blaž Knific - vprašanje – ustno
Ali so po krajevnih skupnostih narejeni spiski občinskih parcel? Koliko je bilo v zadnjem letu
podpisanih pogodb z občani?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se spisek občinskih parcel pripravlja.
25/23 – Blaž Knific - vprašanje – ustno
Kako je z obrtno cono Lip Bled? Ali se izvajajo kakšne aktivnosti?
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je zemljišče Lip Bleda zasebna lastnina.
25/24 – Blaž Knific - vprašanje – ustno
Kdaj se bo uredilo kolesarsko počivališče ob spomeniku Jureta Robiča v Gozdu Martuljku? Tam se
namreč ustavlja veliko kolesarjev.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo država verjetno gradila na tem območju počivališče. Izrazil je
upanje, da bo v realnem času stekla tudi gradnja kolesarske poti proti Jesenicam.
25/25 – Janja Dolhar - vprašanje – ustno
Zanimalo jo je, kako bodo ukrepali zaradi naplavin Trebiže v Ledinah v Ratečah? Odpeljati bi
morali vsaj nekaj kamionov naplavin.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pozvali ARSO in Zavod za varstvo narave.
25/26 – Janja Dolhar - vprašanje – ustno
Ali bi lahko v Ratečah na avtobusni postaji uredili tudi parkiranje avtomobilov?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pripravili idejni projekt.
25/27 – Janja Dolhar - vprašanje – ustno
Ali bi lahko uredili krožno križišče na križišču Rateče – Planica. Sedaj na tem ravnem delu vozijo
prehitro. Ob prireditvi v Planici je vsako leto urejeno montažno krožno križišče.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo podali predlog, da se poizkusno postavi krožno križišče vsaj
na način, tako kot je to za prireditev v Planici.
25/28 – Janja Dolhar - pohvala – ustno
Pohvalila je urejenost tekaških poti v zimskem času.
25/29 – Janja Dolhar - pobuda – ustno
Predlagala je, da bi strokovnjak pregledal fitnes naprave v dvorani Vitranc in pojasnil, če je
potrebno res vse dokupiti.
25/30 – Janja Dolhar - vprašanje – ustno
Zanimalo jo je, kako je z zaprtjem kategorizirane ceste v Ratečah?
25/31 – Janja Dolhar - pobuda – ustno
Pojasnila je, da imajo v Ratečah sedaj problem še s podiranjem karavle. Predlagal je, da se o tem
obvesti ministrstvo.
Rajko Puš je pojasnil, da so ministrstvo o tem že obvestili.
25/32 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako bodo urejali območje vrtca v Mojstrani glede na OPPN, ki se pripravlja?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so lastniki zemljišč sprožili pobudo, da se za to območje pripravi
program priprave OPPN. Na KS Dovje Mojstrana je bila opravljena predstavitev. Odziv je bil
pozitiven. Z rebalansom so zagotovili sredstva za zemljišča v lasti občine. Predvidene pa so
individualne gradnje. Pregledali pa bodo ali za širitev šole oziroma vrtca potrebujejo še kaj prostora.
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Ad 11.
Župan Jure Žerjav je podal naslednje informacije:
• 11. junija ob 16. uri bo otvoritev fotovoltaike na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora.
• Udeležil se je letne konference Združenja povezanost v Alpah. Udeleženci so si izmenjali
izkušnje in mnenja. Zelo pozitivno je bil sprejet projekt, ki ga skupaj delajo občine Kamnik,
Bohinj, Kranjska Gora in Bovec. Projekt pa ima cilj, da en dan v tednu otroci iz vrtca
preživijo v naravi.
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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