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ZAPISNIK

16. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v ponedeljek,
11.9.2017 ob 16.30 uri v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora (I. nadstropje).
Prisotni člani odbora: Žiga Židan – predsednik, Klavdija Gomboc, Branka Vovk, Izidor
Podgornik, Branko Hlebanja,
Odsotnost opravičili: Jerneja Smole in Sonja Kavalar.
Ostali prisotni: Janez Mertelj – vodja KE Jesenice ZGS, Vesna Kunšič.
Predsednik Odbora je najprej pozdravil vse prisotne ter predlagal naslednji dnevni red seje:
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje odbora,
2. Obravnava gradiv za 18. sejo Občinskega sveta,
- 8. točka – Poročilo o stanju v gozdovih zaradi lubadarja in predstavitev ukrepov za
odpravo posledic,
3. – 3. točka – Predlog Odloka o 2. rebalansu proračuna občine Kranjska Gora za leto
2017,
4. Pobude in vprašanja.
Člani Odbora so dnevni red seje soglasno potrdili.
Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje odbora
SKLEP 16/1: Zapisnik 15. seje odbora se soglasno potrdi.
Predsednik Odbora je predlagal, da se seja nadaljuje z 2. točko dnevnega reda.
Ad 2. Obravnava gradiv za sejo Občinskega sveta
- 8. točka – Poročilo o stanju v gozdovih zaradi lubadarja in predstavitev ukrepov za
odpravo posledic
Seje odbora se je udeležil vodja krajevne enote Jesenice, Zavod za gozdove Slovenije, gospod
Janez Mertelj. Gradivo so člani odbora prejeli z vabilom.
Janez Mertelj je pojasnil, da krajevna enota Jesenice pokriva občino Žirovnico, občino
Jesenice in občino Kranjska Gora. Napad podlubnikov je zelo odvisen od temperature (daljše
obdobje in višje temperature), nadmorske višine in odnosa lastnika do gozda (odraz
gospodarjenja zadnjih 20 let). Podlubniki se namnožijo v gozdovih, poškodovanih po ujmah
in v sestojih po sečnjah, kadar ni pravočasno izveden sečni red. Kemično zatiranje v gozdovih
ni možno, uporabljajo se le mreže za prekrivanje skladiščnih kupov.

Na območju občine je največje žarišče nad vasjo Dovje. Lubadar se je razširil vse do Belce,
kjer ga poskušajo zaustaviti. Žarišča so še v dolini Kot, v Podkorenu in Ratečah. Podlubniki
povzročajo gospodarsko in ekološko škodo.
Po predstavitvi so člani Odbora izpostavili še nekaj vprašanj, na katere jim je Janez Mertelj
odgovoril.
Branko Hlebanja, zakaj se ob prvem odkazilu, ko se lubadar pojavi, ne odkaže več dreves.
Lastnik za eno parcelo dobi tudi do tri odločbe.
Odgovor: Po zakonu se okoli žarišča, ki je napaden s strani lubadarja, odkaže še za 1 do 1,5
drevesne dolžine »zdravih» dreves. Če sečnja ni pravočasno izvedena, les odpeljan, se napad
širi. V kolikor lastnik ugotovi, da so drevesa že napadena, se drevje lahko takoj poseka.
Obvesti se revirnega gozdarja, da pride odkazat.
Izidor Podgornik, ali bo zaradi velike namnožitve, lubadar sam propadel (ne bo več hrane)?
Odgovor: Nihče ne more napovedati, kaj se bo zgodilo. Po nekaterih ocenah trajajo ciklusi od
5 do 7 let. Na območju Kočevja se je to zgodilo.
Branko Hlebanja, zakaj je odločbi priložen evidenčni list.
Odgovor: Evidenčni list je priložen zaradi sledljivosti. Na terenu se izvajajo kontrole ob
katerih je te evidenčne liste potrebno predložiti. Posekani kubiki lesa, se morajo skladati z
izdanimi odločbami.
Branka Vovk, v lanskem letu je bilo manjše območje na Dovjem pogozdeno. Nega sadik ni
bila opravljena, kaj to pomeni?
Odgovor: V vsaki odločbi je navedeno, da je lastnik zemljišča, kjer je bila opravljena
pogozditev, dolžan sadike negovati in zanje skrbeti (redna obžetev, vzgoja, redčenje).
Ali je na tem območju povečana možnost erozije?
Nekaj let erozije še ne bo. Večji problem so snežni plazovi. V določenem obdobju se bo gozd
obnovil sam, zrasle bodo pionirske drevesne vrste (breza, trepetlika, topoli,..).
Večji problem vidi v odtoku površinskih vod na golih tleh. Drevje ima zelo velik koreninski
pletež in sposobnost zadrževanja vode.
Žiga Židan, ali je ukrep občine, da se z rebalansom zagotovijo sredstva za izobraževanje
primeren ?
Odgovor: Ukrep je zelo dober.
Kako ta ukrep nadgraditi v prihodnosti?
Odgovor: Meni, da bi morali mladi v tem videti priložnost. Delo v gozdu je nevarno, težko,
toda je priložnost samozaposlitve. Razviti bi se morali manjši obrati (žage, mizarske
delavnice). Les in izdelke iz lesa bi morali popularizirati. Ravno tako tudi ogrevanje na lesno
biomaso. Slovenija nima lesne industrije.
Branko Hlebanja, zakaj se namerava dvigniti katastrski dohodek iz gozda?
Odgovor: Katastrski dohodek je majhen v primerjavi z drugimi obdavčitvami. Velike
spremembe na tem področju ne bo. Narejena bo novelacija katastrskih razredov.
Izidor Podgornik, kdaj so se postavljali lovilci za lubadarja?
Odgovor: Naprava ni namenjena lovljenju, temveč za monitoring. Nastavljajo se še danes,
toda veliko manj, ker ni sredstev.

Branko Hlebanja, kaj je s certifikacijo lesa?
Odgovor: Ob prodaji lesa je cena nekaj višja (2 EUR/m3).
Branka Vovk, koliko lesa gre v Avstrijo? Dnevno vidi, koliko lesa se odpelje.
Odgovor: Les, ki je v državni lasti ne sme v Avstrijo. Vozi pa se.
Žiga Židan, ali je možno v skladu obstoječe zakonodaje, na občinski ravni, problem, ki ga
povzročajo podlubniki rešit, se spopasti z njim?
Odgovor: Ukrep občine in pristop občine je pravilen. Ministrstvo je potrebno na problem
opozoriti, ljudi pa izobraziti.
– 3. točka – Predlog Odloka o 2. rebalansu proračuna občine Kranjska Gora za leto 2017
Predsednik odbora Žiga Židan je pojasnil, da nekateri projekti v letu 2017 ne bodo realizirani,
zato se z rebalansom predlaga razporeditev sredstev. Projekti se bodo izvedli v letu 2018, ko bo
pridobljena vsa potrebna dokumentacija, ki jo je potrebno pridobiti pred izvedbo posameznega
projekta.
Izidor Podgornik je vprašal, kdaj se bo pričela priprava proračuna za prihodnje leto?
Predsednik je pojasnil, da se predlogi že zbirajo. V mesecu oktobru 2017 bo potekala priprava
proračuna. Predvidoma bo 8.11.2017 seja občinskega sveta — predlog se sprejme in se ga
posreduje v 15 dnevno obravnavo. Od 9. — 24. 11. 2017 bo potekala obravnava predloga
proračuna po KS in odborih. 13. 12.2017 bo seja občinskega sveta - predlog za sprejem
proračuna.
SKLEP 16/2: Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je seznanil in
obravnaval Poročilo o stanju v gozdovih zaradi lubadarja in predstavitev ukrepov za
odpravo posledic in Predlog Odloka o 2. rebalansu proračuna občine Kranjska Gora za
leto 2017.
SKLEP 16/3: Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se strinja s
predlaganimi skepi.
Ad 3. Pobude in vprašanja
Izidor Podgornik je izpostavil problem zapiranja pošte v Mojstrani. Občina Kranjska Gora
pri reševanju problema aktivno sodeluje in pomaga. Predlagal je, da Odbora za gospodarstvo
in gospodarske javne službe v zvezi s tem sprejme sklep.
V razpravi so izpostavili, da je potrebno opozoriti na vlaganja, ki so bila v zadnjih letih na
območju Mojstrane, da smo turistična občina in da je veliko starejših krajanov.
Predlagali so, da občina v proračunu zagotovi sredstva za dodatno zaposlitev na Turističnem
društvu Dovje - Mojstrana, ki bi poleg nalog povezanih s turizmom, opravljala tudi delo
poštnih storitev.
Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep:
SKLEP 16/4: Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe je soglasno proti
zaprtju pošte v Mojstrani. Poišče naj se rešitev v povezavi s Turističnim Društvom
Dovje - Mojstrana, da pošta v Mojstrani ostane.

Žiga Židan je izpostavil težavo z ureditvijo prometa in prometno signalizacijo za kolesarje.
Predlagal je, da se namestijo table, ki bi kolesarje opozarjale, da se približujejo cestam z
motornimi vozili. Število kolesarjev, na območju občine zelo narašča, zato bo potrebno režim
nadgraditi (zaprtje centra Kranjske Gore). Urediti in vzpostaviti je potrebno mirujoči promet.
Nekatera območja je potrebno ohraniti, kajti tržimo okolico, zato moramo biti pozorni, da
okolja ne bomo degradirali. Urediti je potrebno parkiranje na območju Kranjske Gore.
Izidor Podgornik je pohvalil direktorja in delavce Komunale Kranjska Gora. So zelo aktivni,
ažurno odpravljajo vse napake in lepo urejajo okolico.
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.
Zapisala: Vesna Kunšič
Predsednik odbora
Žiga Židan l.r.

Poslano:
- vsem prisotnim
- arhiv

