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Št.: 6/3-2012
Datum: 6.11.2012
ZAPISNIK
15. seje sveta KS Kranjska Gora, ki je bila v torek, 6.11.2012, ob 19. uri, v sejni sobi Občine
Kranjska Gora.
Prisotni: Cuznar Samo, Miklič Slavko, Jakelj Janko, Benet Drago, Hlebanja Branko, Modrič Vitomir,
Kerštajn Robert, Nučič Tatjana, Zupančič Jože podžupan, Spela Lavtižar- tajnica KS.
—

Seja seje snemala.
Predlagan in sprejetje bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 14. seje
2. Pregled gradiva 20. seje OS
3. Predlogi in pobude
Ktočkil.
Prisotni so pregledali zapisnik 14. seje in sprejeli
Sklep:
Svet KS Kranjska Gora potrjuje sklepe zapisnika 14.seje.

Pri pregledu zapisnika 14. seje so člani podali naslednje pripombe:
• Hlebanja Branko ni zadovoljen z odgovorom glede prečkanja kolesarske steze. Za
kolesarje namreč ni prometnega znaka, kj bi nakazoval križišče z občinsko cesto. Prosi za
ustreznejšo rešitev, predvsem na ureditev PREGLEDNOSTI NA KRIZISCU.
• Člani sveta KS prosijo za pisni odgovor glede prevoza otrok iz Podkorena s šolskim
avtobusom in glede poglobitve struge reke Save, kj je bila na sestanku z odborom VS
Podkoren obljubljena.
Predsednik je predstavil zapisnik Odbora VS Podkoren in zapisnik sestaiika članov Odbora
VS Podkoren z županorn.
Prisotni so prosili podžupana in Roberta Kerštajna, da opozorita, da svet KS ni dobil pisiiih
odgovorov na omenjeno problematiko.
Ktočki2.
Predsednik in podžupan sta podrobneje predstavila gradivo za 20. sejo OS. Prisotnim sta
pojasnila, da gre proračun za leto 2013 v 15 dnevno obravnavo.
Sklep:
V kolikor bodo s strani članov sveta KS pripombe na proračun, naj posamezniki le te
posredujejo na KS Kranjska Gora, ki jih bo posredovala županu in OS.

Jakelj Janko žeh vedeti, kakšno je stališČe ObČine Kranjska Gora v zvezi z obČinskim
zemljišČem, kj si gaje nekdo prisvojil kot funkcionalno zemljišČe. Gre za pot mimo Čelesnika
v Smerinju. Lani so imeli postavljena konta, letos pa že ograjo.
K 4. točki dnevnea reda Načrt ravnanja z nepremiČnim prerrtoženjem obČine za leto 2013,
so sprej eu
Sklep:
Svet KS Kranjska Gora se strinja s predlogom sklepa, ki je zapisan v gradivu za sejo
OS.
—

Ktočki3.
Prisotni o izpostavili naslednje predloge:
• Nujno je potrebno Čistiti strugo Save, pa tudi yse ostale struge in prepuste na območju
občine.
• Obnova OŠ Josipa Vandotaje zaključena, šohaje zelo lepa. Vrtec za OŠ pa bi bilo
potrebno pobeliti. Predlagajo, da se za ta namen v proraČunu zagotovi sredstva.
• Podžupana so prosili, da se pozanima kaj je z obvestilno tablo v Podkorenu. Vas je na
obeh straneh ceste, zato bi morali tudi tablo pri prehodu Čez regionalno cesto zamenjati.
• Cuznar Samo je izpostavil tranzit z lesom. Ob glavni cesti bhizu Zelencevje odlagahišČe za
les. Moti ga, da nekateri za sabo ne pospravijo vej, lubja in odpadkov.

Sejaje bila zakljuČena ob 20.50.
Zapisala:
Lavtižar Spela

—

višji referent II
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PIEDSEDNIK SVETA KS:
1
Samo Cuznar

i

Posla no:
• Clani sveta KS
• Podžupan Občine Kranjska Gora Jože Zupančič
• Puš Rajko, Žerjev Jure, Mertelj Alojz po e-pošti
—

—

—

po e-pošti

