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O B Č I N A
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KRANJSKA GORA
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Datum: 5.12.2006

ZAPISNIK
2. seje sveta KS Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 29.11.2006, ob 18. uri v mali sejni sobi
Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Albreht Anton, Žerjav Mirjam, Cuznar Mirko, Kerštajn Robert, Modrič Vitomir,
Jakelj Janko (od 19.00. dalje), Lavtižar Špela – tajnica KS
Odsotnost je opravičil: Cuznar Samo
Neopravičeno odsoten: Miklič Slavko
Seja se je snemala na magnetofonski trak.
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 1. seje
2. Predlogi kandidatov v odbore in komisije pri OS
3. Imenovanje inventurne komisije za leto 2007
4. Finančni plan za leto 2007
5. Predlogi in pobude
K točki 1.
Prisotni so pregledali zapisnik 1. seje, na katerega niso imeli pripomb. Sprejeli so
SKLEP:
Svet KS Kranjska Gora potrjuje sklepe zapisnika 1. seje, z dne 14.11.2006.
K točki 2.
Na podlagi 3. odstavka 3. člena Odloka o ustanovitvi in delovnem področju odborov in
komisij občinskega sveta ter na osnovi poziva, ki je bil dne 20.11.2006 posredovan na sedež
KS, so člani sveta KS pripravili predloge kandidatov. Predloge so obravnavali in sprejeli
naslednji
SKLEP:
Svet KS Kranjska Gora predlaga v odbore in komisije pri OS Kranjska Gora naslednje
člane:
• Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja: Albreht Anton, Vršiška 7,
4280 Kranjska Gora
• Odbor za turizem,gospodarstvo in obrt: Modrič Vitomir, Nas. S. Černeta 33,
4280 Kranjska Gora in Žerjav Mirjam, Log 19a, 4280 Kranjska Gora
• Odbor za finance: Žerjav Mirjam, Log 19a, 4280 Kranjska Gora
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Odbor za komunalo in javno infrastrukturo: Cuznar Mirko, Podkoren 74g, 4280
Kranjska Gora
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo: Albreht Anton, Vršiška 7, 4280 Kranjska
Gora
Odbor za vzgojo, izobraževanje in kulturo: Kerštajn Robert, Savsko naselje 7,
4280 Kranjska Gora
Odbor za šport in športne objekte: Kerštajn Robert, Savsko naselje 7, 4280
Kranjska Gora
Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo: Cuznar Samo, Podkoren 66,
4280 Kranjska Gora
Odbor za vloge in pritožbe: Cuznar Samo, Podkoren 66, 4280 Kranjska Gora
Komisija za planinstvo, Triglavski narodni park in Naravni rezervat Zelenci:
Jakelj Janko, Smerinje 8, 4280 Kranjksa Gora.

K točki 3.
Prisotni so za člane inventurne komisije predlagali Mirjam Žerjav, Vitomirja Modriča in
Slavka Mikliča. Sprejeli so naslednji
SKLEP:
V inventurno komisijo za leto 2007 se imenujejo:
• Mirjam Žerjav – predsednica
• Vitomir Modrič – član
• Slavko Miklič – član
K točki 4.
Tajnica KS je pripravila osnutek Finančnega plana za leto 2007. V primerjavi z lanskim letom
je bila zmanjšana postavka 402099 - drugi splošni material in storitve in sicer za 135.000,00
SIT. S tem se prisotni niso strinjali. Vztrajali so, da se za druge splošne materiale in storitve,
oz. za čistilno akcijo nameni enak znesek, kot lani. Popravljen finančni načrt je priloga
zapisniku. Po kratki razpravi so sprejeli
SKLEP:
Člani sveta KS potrjujejo popravljeni Finančni načrt za leto 2007.
K točki 5.
Prisotni so se posvetili predvsem predlogu plana komunalnih del v naslednjem letu,
problematiki divjih odlagališč in ureditvi nekaterih parcel, ki jih nihče ne vzdržuje.
Predlogi za plan komunalnih del v letu 2007, so bili naslednji:
PODKOREN:
Asfaltiranje in vzdrževanje makadamskih poti:
• Ureditev mirujočega prometa
• Asfaltiranje ceste od pokopališča do glavne ceste in ureditev parkirišč ob omenjeni
cesti – predlog tudi na zboru krajanov, 23.11.2006.
• Cesta od križišča (Korensko sedlo) do »Sednjeka«
• Asfaltiranje od hišne št. 57a do 55a – Maršič
• Asfaltiranje od hišne st. 33a do 28 in do Torkarja
• Zamenjati poškodovane kocke v vaškem jedru
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Povsod je nujno potrebno urediti meteorno kanalizacijo.
Zelenice:
• Vzdrževanje obstoječih zelenic
Pokopališče:
• Obnova pokopališkega zidu.
KRANJSKA GORA
Investicije:
• Ureditev mirujočega prometa – prioriteta
• Ureditev dovoznih poti do parcel na bivši železnici
• Cesta – Kogoj
• Dokončna ureditev novega pokopališča in ceste
• Obnoviti korito pred bivšo gostilno Bor in korito pri »Skavarju«
Asfaltiranje in redno vzdrževanje makadamskih poti:
• Cesta od hišne številke Podbreg 1 do Vršiške
• Cesta od Vandotove 1 do Vandotove 6
• Cesta od hišne št, Podbreg 18 do Vršiške 28
• Cesta od »Skavarja« do »Knapa«
• Urediti izvoz od Podbrega na Vršiško obvoznico – mimo »Groša«
• Naselje Ivana Krivca – do Schöffmana
• Zamenjati poškodovane kocke v vaškem jedru
Pokopališča:
• Vzdrževanje starega pokopališča – spominskega parka in obnova stare mrliške vežice
Ostalo:
• Obrezati vaško lipo pred cerkvijo
Zelenice:
• Vzdrževanje obstoječih zelenic
Pešpoti:
• Ureditev pešpoti od Loga do Kranjske Gore
LOG
Asfaltiranje oz. vzdrževanje makadamskih poti
• Izhod na cesto v Logu – Demec, Uderman, asfaltiranje mimo Udermana in ureditev
sosednje neurejene parcele ob komunalni bazi.
• Asfaltirati križišče - magistralna cesta do hišne številke Log 11
• Stara regionalna cesta skozi Log
• Cesta od hišne številke Savsko naselje 3 do št. 9 (Šturm), oz. od magistralke do
Savsko nas. 9
• Ureditev platoja, kjer je bilo smetišče, sedaj pa odlagajo gradbeni material
• Ureditev komunalnega odlagališča za stavbo Ključavničarstva Bizjak
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Promet:
• Prehod za pešce v Logu
Kolesarska steza:
• Čiščenje propustov pod cestami
• Poskuša naj se najti ustrezna rešitev za postavitev košev za odpadke ob kolesarski
stezi
Javna razsvetljava:
• Vkop elektrokabla v Logu
Poleg omenjenega, je Mirjam Žerjav predlagala, naj se uredijo parcele nasproti hotela Lek,
parcele ob pešpoti od golf igrišča proti Gozdu Martuljku, saj tam nastajajo črna odlagališča.
Črno odlagališče naj bi bilo tudi ob poti od Podkorena proti Kosovcu.
Cuznar Mirko je prosil, naj bi se na nek način uredili prevozi šolarjev s šolskim avtobusom in
sicer tako, da bi šolski avtobus pobral v vasi Podkoren, ne pa na avtobusni postaji, kjer
obstaja velika nevarnost, da bi prišlo do nesreče.
Cuznar Mirko je opozoril tudi, da so v jedru vasi Podkoren, natančneje pod vaško lipo,
postavili usmerjevalni stebriček, ki po njegovem mnenju in po mnenju krajanov tja ne sodi.
Želi, da se stebriček odstrani.
Seja je bila zaključena ob 19.30.

Pripravila:
Špela Lavtižar,
Višji referent II
PREDSEDNIK SVETA KS:
Albreht Anton

Poslano:
• Članom sveta KS
• Članom VO Podkoren
• Občina Kranjska Gora
• Arhiv
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