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ZAPISNH(
5. seje sveta KS Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 6.6.2011, ob 18.30. uri v sejni sobi
Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Cuznar Samo, Jakelj Janko, Hlebanja Branko, Kerštajn Robert, Nučič Tatjana, Pristavec
Boštjan, Spela Lavtižar tajnica KS.
Opravičeno odsotni: Modrič Vitomir, Benet Drago
Neopravičeno odsoten: Miklič Slavko
—

Predlagan in potrjen je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 4. seje
2. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini
Kranjska Gora I. obravnava
3. Predlogi In pobude
—

Seja seje snemala.
Ktočkil.
Prisotni so pregledali zapisnik 4. seje m sprej eu
Sklep:
Clani sveta KS potrjujejo sklepe zapisnika 4. seje.
Ktočki2.
Pristavec Boštjan je podal podrobno poj asnilo k predlogu Odloka in kategorizaciji občinskih cest in
kolesarske steze.
Prisotni so postavili naslednja vprašanja:
• Kako je s spreminj anj em kategorizacij e? (Jakelj Janko)
Pristavec je pojasnil, da je potrebno najprej posredovati pobudo, pridobiti soglasje države in nato
spremeniti odlok. S kategorizacijo je povezano tudi pluženje.
• Kje so končajo jayne poti in kje se začnejo gozdne? (Hlebanja Branko)
Prisotni so si ogiedaii kataster, iz kateregaje razvidna meja med javnimi in gozdnimi cestami.
• Kako je kategorizirana cesta v Tamar? (Jakelj Janko)
Cesta v Tamar je gozdna cesta. (Pristavec)
• Hiebanja Branko je izpostavil problem asfaltiranja dela gozdnih cest, po katerih ni dovoljeno vleči
lesa.
Podlaga za asfaltiranje cest je pian razvoja občinskih cest (12. člen Odloka o občinskih cestah).
• Prisotni so postavili vprašanje tudi giede projekta Terme.
Za projekt je potrebno spremeniti odiok o PUP občine Kranjska Gora. Obenem se bodo vključili tudi
predlogi sprememb, ki so se nabrali od pobud za 6. spremembe. (Pristavec)
Ktočki3.
Prisotni so opozorili, da je nujno potrebno izdelati signalizacijo na kolesarski cesti, dotrajani so tudi
leseni mostovi, potrebno pa bi bilo postaviti tudi več kemičnih stranišč.
Postavili so tudi vprašanje, zakaj se kolesarsko cesto od Loga do Gozda Martuljka v zimskem času
pluži.

Problematiko bo na seji OS predstavil Kerštajn Robert.

Sestanekje bil zaklj učen ob 19.3 5.

Zapisala:
Lavtižar Spela

—

višji referent II

PREDSEDMK SVETA KS:
Samo Cuznar

Po slano
• Clani sveta KS
• Občina Kranjska Gora

—

Puš Rajko, Jure Žerjav, Pristavec Boštjan

—

po e-pošti

