Kolodvorska la, 4280 Kranjska Gora
tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824
direktni telefon 04-5 809 800
http:!/www.kranjska-gora.si/
e-mail: kskrgkranjska-gora.si

O B Č I N A
KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
KRANJSKA GORA

Št.: 031-6/2013-2
Datum: 16.4.2013

ZAPISNIK
Zbora občanov za ožji de! občine Kranjska Gora iii sicer za naselje Kranjska Gora, ki je
bil v torek, 16. aprila, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Lista prisotnosti je priloga zapisniku.
Prisotni č!ani občinske uprave: Jure Zerjav, Rajko Puš, Pristavec Boštjan
Ostali prisotni: Henrika Zupan JPK, Boštjan Omrzel MIR, Robert Bizjak SHW
Predlagan in potrjen je bil naslednji
—

—

-

DNEVNI RED:
1. Informacije o investicijah v letu 2013
2. Informacije JPK in odgovori na vprašanja
3. Informacije o odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter odgovori na vprašanja
4. Informacije MIR ter odgovori na vprašanja
5. Vprašanja in pobude krajanov
Zbor občanov se je snemal.
Ktočkil.
Zupanje predstavil večje investicije, kj naj bi se odvijale v letu 2013. To So:
• Cesta skozi Ledine,
• pločnik od magistralne ceste do Doma starej ših občanov Viharnik,
• sofinancirarije izgradnje zasneževanja na »Poligonu«,
• fitness pri Domu starej ših občanov Viharnik.
• selitev TIC-a v primernejše prostore in sieer v preddverje dvorane Vitranc.
Ktočki2.
Direktorica JP Komunala Kranjska Goraje podala poročilo o delu JP Komunale.
Odpadki:
• Odvoz odpadkov bo potekal po ustaljenem redu. Novost je le zabojnik za uporabna
oblačila na enern od EKO otokov v vsakem naselju.
Vodooskrba:
• Kranjska Gora se oskrbuje z novim vodnim virom in sicer iz vrtine pri Leku. Se vedno bo
območje oskrbovano iz vodnega zajetja Jurež, ker je voda kvalitetna. V času kaljenja
zej etja Jurež, pa bodo vodo pridobivali iz vrtine pri Leku.
• Zaključenaje investicija v vodobrasi Log.
• Redna skrb za nadzor pitne vode z državnim monitoringorn in notranjo kontrolo.

Pokopališča:
• Urejenost pokopališč in mrliških vežic
Vzdrževanje javnih prometnih površin:
• Pometanje, krpanje, urejenost zelenih površin
Vprašanja prisotnih:
• Janko Jakelj: Au bo kolesarska cesta očiščena pred prvomajskimi prazniki? Župan:
najkasneje do 27.4.20 13 bo očiščena.
• Oblak Simon: Kako je pri JPK organizirana kontrola kvalitete opravljenega dela pri zimski
službi? Direktorica je pojasnila, da se nadzor opravlja na terenu s strani preglednika cest,
tehničnega direktorja in po potrebi tudi direktorice. Izpostavil je problematiko v naselju
Jasna (neočiščen klanec v Jasni, odlaganje snega na dvorišča, kj so očiščena)
• Skukan Vesna: Zakaj ni bilo očiščeno parkirišče pred TD?
• Železnik Alenčica: V zimskem času ji je včasih onemogočen prihod v službo, ker cesta
Ivana Krivca v Jasni ni očiščena.
• Oblak Simon: Au je to občinska au gozdna cesta? Au je kakšna omejitev za prevoze
tovornih vozil po omenjeni cesti? Cesta je močno špoškodovana. Na vprašanje mu je
odgovoril Kosmač Crtomir.
Ktočki3.
Informacije glede odvajanja in čiščenja odpadnih voda je podal Robert Bizjak. V glavnem so
večja dela zaključena au pa v fazi zaključevanja. Tehnični pregled je opravljen, čakajo na
uporabno dovolj enje.
Priklopi:
Vsi objekti še niso priklopljeni, ker do leta 2011 ni bilo zakonske podlage. Kdor ni
prikloplj en, ga bo obravnaval MIR. Do leta 2017 moraj o objekte, kj nimaj o možnosti za
priklop, opremiti z malimi čistilnimi napravami.
Dodatnih vprašanj ni bilo.
Ktočki4.
Delo MIR-a je predstavil Boštjan Omrzel. V KS Kranjska Gora še vedno predstavlja največji
problem odlaganje odpadkov na EKO otokih v Jasni, v Bezju. Pri reševanju problemov si
želijo večji učinek, zato prosijo za sodelovanje občanov.
Veliko pozornosti se posveti nadzoru nad odvajanjem turistične takse, nad pravilnostjo
parkiranja, kampiranja in nad posegi v okolje.
Na MIR-u opažajo, da bi morali povečati število zaposlenih na račun Občine Kranjska Gora,
župan pa meni, da bi bilo potrebno odkupiti de! programa, da bi bil lahko občinski redar več
na območju Kranjske Gore.
Dodatna vprašanja:
• Lavtižar Danijel: Glede neurejenosti EKO otoka je povedal, da na EKO otoku v Jasni
puščajo odpadke lastniki avtodomov, kj kampirajo v Jasni. Včasih jih je tam tudi 10.
Pogreša tablo za prepoved kampiranja.
• Problem je s pasjimi iztrebki v Jasni.
• Pogreša obvestila »Pse na vrvico« in kazni.
Omrzel: Zavedajo se problema, sodelujejo s PP Kranjska Gora in tudi ukrepajo
• Bizjak Robert: Kot poveljnik CZje izpostavil problem parkiranja pred gasilskim domom v
Kranjski Gori. Mogoče bi bilo potrebno označiti intervencijsko pot s talnimi oznakami.
• Lavttižar Matjaž Oman: Ali je med zaposlenimi tudi kdo iz kranjskogorske občine?
Omrzel: Občinska redarka prihaja iz območja občine Kranjska Gora.

K točki 5.
Cerne Milena: Kdaj bo Občina pristopila k popravilu ceste skozi Naselje S. Cerneta in au bi
se dalo urediti ograjo mimo »Joza«? Radi bi kovinsko, namesto lesene. Zupan se strinja, da bi
bilo potrebno narediti trajno ograjo. Glede asfaltirarja ulice pa je župan odgovoril, da se na
Občini upošteva plan vzdrževarija občinskih cest.
Albina Lavtižar: Zakaj še ni asfaltirana ulica, ki povezuje Podbreg in Vršiško cesto, mimo
njenega objekta? Zupan je povedal, da je to edina povezava, kj še ni asfaltirana. Občina je
čakala, da so se zaključile gradnje na tem območju. Na vrsto za asfattiranje ho prišla v letu
2014. Lavtižar Albina žeh, da se v času asfaltiranja potegne do njih še kanalizacija. Zupan je
povedal, da se ob asfaltiranju obnovi j avna razsvetlj ava, kanalizacij a...
Zeleznik Alenčica: V Jasni določene luči ne gorijo.
Sordjan Zoran: Ni zadovoljen z delom župana in občinske uprave. Meni, da je župan v vseh
letih županovanja premalo naredil za gospodarstvo. Boji se, da bodo dobri podjetniki odšli iz
kraja. Kar se tiče investicij, meni, da so nesrniselne, ker bi morali pred njimi narediti veliko
drugih stvari. Po Sloveniji nimajo takšnih šol in telovadnic, kot jih imamo v Kranjski Gori.
Ne vjdi razloga, zakaj je Občina vložila toliko denarja v investicijo obnove šole in
telovadnice. Zupan je pojasnil, da je Občina dolžna vzpostaviti pogoje za razvoj gospodarstva
in naštel investicije, kj so bile namenjene izključno gospodarstvu (dvorana Vitranc,
asfaltiranje Koroške ceste, Kolodvorska cesta, urejen je bil trg, zamenjano je bilo yse ulično
pohištvo, obnavlja se usmerjevalni sistem...). Meni, da je Kranjska Gora znala izkoristiti
fnanciranje z evropskih sredstev. Urejen je zdravstveni dom, obnovljeni sta obe osnovni šoli,
treningi ekip). V Mojstrani stoji
telovadnica (s tem je podvojena ponudba za hotelirje
ASK je Občina investirala v
Preko
Slovenski planinski muzei, izključno za potrebe mrizma.
zasneževanje na Pohigonu, zgrajen je bil Dorn starejših občanov Viharnik. Vlaganje v
gospodarske družbe pa je s strani Občine nemogoče. V Planici raste eden najmodernejših
nordijskih centrov na svetu tudi za potrebe turizrna.
Skukan Vesna: Vodnjak pred TIC-om ali bo tam kaj stalo? Vprašala je, kaj bo s kipom
Kekca, kj je stal na trgu pred TIC-om. Meni, da bi moral biti prostor tudi za avtodome. Ne
čuti povezave med Občino in gospodarstveniki. Zupan priznava, daje bilo sodelovanje tudi že
boljše. To velja za večja podjetja (HIT). Kar se tiče avtodomov, je župan podrobno pojasnil
situacijo z RTC Zičnico, kj je uredila parkirišče za avtodome.
Milena Čeme: Prav se ji zdi, da sta bili obnovljeni obe šoli in zdravstveni dom. Zeli vedeti, ali
Občina laiiko apelira na lastnike zanemarjenih objektov, da bi jih začeli obnavljati. (Gromova
hiša, razor, drva na Produ...)
Lavtižar Daniel: Kaj se bo zgodilo z mini golfom? Po njegovem mnenju bi tam lahko
postavili brunarico, v kateri bi bil TIC. Opozoril je tudi na nevzdržno situacijo parkiranja
pred Mercatorjern. Zupan je pojasnil, da je na parkirišču pred Mercatorjem 13 lastnikov.
Vpeljali bi radi časovno omejeno parkiranje, vendar na zasebnem lastništvu občina tega ne
more uvesti.
Lavtižar Albina: Zanima jo, koliko je lahko visoka živa meja (Podbreg, Vila Dijana).
Pristavec Boštjan je pojasnil, da je lahko visoka toliko, da omogoča preglednost. Vprašanja
glede zapuščenih objektov, žive meje in drv na Produ bodo posredovana na MIR.
Matjaž Lavttižar Oman je postavil vprašanje, ali župan razrnišlja o zadolžitvi Občine? Zupan
mu je pojasnil, da srno ena izrned redkih občin, kj ni zadolžena. Povedal je tudi, da je Občina
Kranjska Gora dala poroštvo JP Komunahi za nakup smetarskega vozila.
Vesna Skukan je predlagala naj igrišče za minigolf ostane, Občina pa naj ga da komu v
upravlj anje.
Kosmač Crtomirje izpostavil naslednje probleme:
—

—

-

• Daljnovod nad tekaško progo za hotelom Kompas. Zanima ga, če lahko Občina apelira na
Elektro Gorenjska za vkop daljnovoda.
• Plinovod
• Pitna voda kaj bi labko naredili, da vodna zajetja ne bi prišla v privatne roke? Kako
lahko krajani v tej smen pomagamo, tako pri nasprotovanju izgradnji juŽnega toka, kot pri
ostalih perečih stvareh. V tej smen borno morali začeti razmišljati prav vsi.
Zupan je povedal, da so Župani Zgornje Gorenjske sprejeli sklep, da pooblaščajo državnega
svetnika Ščavničarja, naj v državnem svetu sproŽi pobudo za ustavno spremembo, da se
pravico do javnih vodnih virov, zapiše v Ustavo RS, kot to akcijo peljejo v Avstriji. Pobudi se
je pridružilo še več državnih svetnikov.
Glede prenosnega plonovodnega omrežja M10 Vodice Rateče— v kolikor bo južni tok prišel
v Slovenijo, po tekel po ornenjenem plinovodu. Zupan rneni, da plinovod v to dolino ne sodi,
saj je velika rana v okolje, je pa tudi transportni plinovod, od katerega ne bo imela občina
nobene koristi. Pripombe bodo občani lahko podali najavni obravnavi.
Na postavljeno vprašanje glede vkopa daljnovoda, pa je Župan pojasnil, da je Elektro
Gorenjske pritiska na Občino za ureditev služnosti za vkop daljnovoda zlasti v Zelencih.
Sordjari Zoran je vprašal, če je bil za ureditev območja mini golfa že narejen kakšen projekt,
Župan pa mu je odgovoril, da so bile izdelane idejne skice in da se za ta namen ni porabilo
veliko sredstev.
—

-

‚

Zbor občanovje bil zaključen ob 20.30.

ŽUPAN:
--

Jure Žerjav, prof.

