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Z A P I S N I K
2. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 27.01.2003 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.
PRISOTN-I(E): Župan – Jure Žerjav, svetni-ki(ce) – Robert Robič, Jože Zupančič,
Janez Mlinar, Jože Krivc, Emil Tavčar, Slavko Miklič, Franc Makše, Branko Dolhar,
Bojan Kordič, Mirko Eržen (prišel ob 17.05), Klavdija Gomboc, Črtomir Kosmač,
Gregor Benedik, Žiga Židan, Bogomir Košir in Branislava Vovk.
OSTALI PRISOTNI VABLJENI: Občina – Jože Brudar, Egidija Košir Mrovlje,
Rajko Puš, Vlasta Skumavc Rabič, Alojz Jakelj in Jaša Jelinčič, JPK – Henrika Zupan,
JEKO-IN – Tamara Hribar pri tč. 2 in JEM – Josip Mrkalj pri tč. 4.
PRISOTNI NOVINARJI: Teo Lipicer, Janko Rabič, Darinka Sedej in snemalec
ATM TV.
Seja se je snemala (tč.1,2,4,5,3,9,6,7,8,10,11,12,13).
Svetniki so pred sejo prejeli še dopisa KS Rute in KS Rateče v zvezi s predlogom
imenovanja odborov in komisij ter odgovor svetniški skupini ZLSD na Pobudo za
uvedbo moratorija na odvzem peska.
Svetnik Kordič je v imenu Svetniške skupine ZLSD posredoval Županu tudi pisni
predlog za umik 6. točke dnevnega reda – Imenovanje podžupana.
Svetniki so obravnavali
I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE
1. Obravnava in sprejem zapisnika 1. (konstituantne) seje
2. Obravnava in sprejem zapisnika 1. korespondenčne seje
Ad 1. Svetniki so zapisnik 1. seje prejeli v roku po pošti in nato s sklicem. V razpravi
je sodeloval svetnik Kordič, ki je ugotovil, da v Odloku o ustanovitvi in delovnem
področju odborov in komisij OS šteje Komisija za MVVI 3 člane, na 1. seji OS pa se
jih je volilo 5. Obrazloženo je bilo, da ta Komisija po Statutu Občine šteje 5 članov in
sta bila v prejšnjem mandatu dodatno 2 člana imenovana na 7. seji dne 25.5.1999.
Drugih pripomb ni bilo, zato so svetniki soglasno sprejeli
SKLEP 2/1: Potrdi se zapisnik 1. (konstituantne) seje Občinskega sveta.
Ad 2. Zapisnik 1. korespondenčne seje so svetniki prav tako prejeli v roku po pošti in
nato še s sklicem. Pripomb ni bilo. Svetniki so soglasno (16) sprejeli
SKLEP 2/2: Potrdi se zapisnik 1. korespondenčne seje Občinskega sveta.
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V imenu Svetniške skupine ZLSD je svetnik Kordič podal pisni predlog, da se točka 6,
Imenovanje podžupana umakne z dnevnega reda.
Svetnik Eržen je postavil vprašanje ali s prenehanjem mandata Občinskega sveta
preneha tudi mandat predstavnikom Občine v raznih svetih zavodov, ki jih je imenoval
prejšnji Občinski svet. Egidija Košir Mrovlje je v odgovor povedala, da so bili ti člani
imenovani kot predstavniki Občine za določen mandat, ki je opredeljen v Statutu
zavodov. Če sedanji Občinski svet ugotovi, da ti predstavniki ne delajo dobro, jih lahko
odpokliče in na njihovo mesto za preostanek mandata imenuje druge predstavnike. V
razpravi na to temo so sodelovali še svetniki: Zupančič, Košir, Mlinar in Kosmač.
Župan je ob koncu razprave predlagal, da se na naslednji seji glede na 96. člen
Poslovnika o delu OS lahko predlaga razrešitev za določene predstavnike Občine v
organih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina. Svetniki bodo prejeli seznam teh
predstavnikov.
Župan je podal na glasovanje naslednji
SKLEP: Z dnevnega reda se umakne 6. točka - Imenovanje podžupana.
Za sklep so glasovali trije svetniki, proti je glasovalo 12 svetnikov. Sklep ni bil sprejet.
Nato so svetniki s 15 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
DNEVNI RED:
1. Odlok o načinu opravljanja dimnikarske službe na območju Občine – I. obr.
2. Predlog podaljšanja pravice odlaganja komunalnih odpadkov na Mali Mežakli
3. Soglasje k cenam socialno varstvenih storitev pomoč na domu in osebna pomoč
4. Opredelitev vlaganja v JEM d.d.
5. Subvencioniranje plačila priključnine za stanovanjske hiše in stanovanja
6. Imenovanje podžupana
7. Imenovanje komisij in odborov
8. Imenovanje predstavnika Občine v Svet centra za socialno delo Jesenice
9. Oblikovanje mnenja o kandidatih za ravnatelja
10. Obravnava finančnih poročil volilnih kampanj
11. Obravnava okvirnega razporeda sej občinskega sveta v letu 2003
12. Informacija o začasnem financiranju Občine v letu 2003
13. Informacije, vprašanja in pobude
Ad 1. Gradivo za I. obravnavo Odloka o načinu opravljanja dimnikarske službe na
območju Občine so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je najprej podal
Rajko Puš. Dopolnila ga je in tudi sodelovala v razpravi, direktorica JP Komunala
Henrika Zupan. V razpravi so sodelovali svetniki: Eržen, Makše, Krivc, Zupančič,
Robič, Benedik, Kordič, Mlinar, Kosmač in Miklič.
V razpravi je bilo izoblikovano stališče, da predlog Odloka pred drugo obravnavo
pregleda še pristojni Odbor.
Po razpravi so svetniki soglasno (16) sprejeli
SKLEP 2/3: Občinski svet sprejme Odlok o načinu opravljanja dimnikarske
službe na območju Občine v I. obravnavi in ga posreduje v 30 dnevno obravnavo.
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Ad 2. Gradivo za obravnavo predloga podaljšanja pravice odlaganja komunalnih
odpadkov na Mali Mežakli so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je
podala Tamara Hribar, vodja odlagališča Mala Mežakla pri JEKO-INu. V razpravi so
sodelovali svetniki: Zupančič, Mlinar, Gomboceva, Robič, Kosmač, Benedik, Kordič,
Židan, Eržen, Tavčar in Krivc. Župan je na koncu predlagal, da bi predlagana cena
odlaganja veljala le za leto 2003 in s tem dopolnil predlog sklepa.
Po razpravi so svetniki soglasno (16) sprejeli naslednja sklepa:
SKLEP 2/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša s sprejemom
podaljšanja pravice do odlaganja komunalnih in podobnih odpadkov iz
industrije, obrti in storitvenih dejavnosti na odlagališče Mala Mežakla za občine
Radovljica, Bled in Bohinj. Z občinami Radovljica, Bled in Bohinj se sklenejo
ustrezne pogodbe z veljavnostjo do 31.1.2004, z možnostjo podaljšanja za eno leto,
pod pogojem, da te občine namenijo takso za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov za leto 2003 za investicije v odlagališče Mala Mežakla. Cena
za tono na odlagališču Mala Mežakla odloženih odpadkov iz sosednjih občin je za
leto 2003 138 EUR v tolarski protivrednosti na dan plačila, obračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenija. Določena količina odpadkov je 12 000 ton v
razmerju: 51% občina Radovljica (6120 ton), 33% občina Bled (3960 ton) in 16%
občina Bohinj (1920 ton).
SKLEP 2/5: Za podpis ustreznih pogodb o odlaganju komunalnih in podobnih
odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti iz občin Radovljica, Bled in
Bohinj na odlagališče Mala Mežakla s preostalima občinama solastnicama se do
podpisa dokončne pogodbe pooblasti župana Občine Kranjska Gora Jureta
Žerjava.
Ad 3. Gradivo za obravnavo soglasja k cenam socialno varstvenih storitev pomoč na
domu in osebna pomoč so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podala
Vlasta Skumavc Rabič. V razpravi so sodelovali svetniki: Zupančič, Kordič, Vovk,
Eržen in Tavčar.
Po razpravi so svetniki soglasno (16) sprejeli naslednja sklepa:
SKLEP 2/6: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje Domu upokojencev dr.
Franceta Berglja Jesenice soglasje k predlagani ceni storitve pomoči na domu v
višini 1.783,00 SIT na uro opravljene storitve.
Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje k predlagani subvenciji k ceni
storitve pomoči na domu v višini 583,00 SIT na uro opravljene storitve, kar
pomeni, da cena za uporabnika storitve znaša 1.200,00 SIT na uro opravljene
storitve.
Cene stopijo v veljavo 1.4.2003.
SKLEP 2/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje Centru za socialno delo
Jesenice soglasje k predlagani ceni storitve osebna pomoč v višini 4.620,10 SIT na
uro opravljene storitve.
Cena stopi v veljavo 1.4.2003.
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Ad 4. Gradivo za obravnavo finančnega vlaganja v obliki dokapitalizacije v Klavnico
Jesenice JEM d.d. so svetniki prejeli s sklicem. Kratko obrazložitev je podal Rajko
Puš. S podrobnejšim delovanjem JEM-a ga je dopolnil direktor JEM-a Josip Mrkalj. V
razpravi so sodelovali svetniki: Eržen, Tavčar, Dolhar in Robič.
Svetniki so pozitivno razpravljali o problematiki dokapitalizacije JEM-a, vendar se o
tem niso odločali. V zvez s tem so oblikovali stališče, da naj v drugi fazi
dokapitalizacije podjetja najprej sodelujejo tiste občine, ki niso sodelovale v prvi fazi,
usluge Klavnice pa koristijo.
Ad 5. Gradivo za obravnavo subvencioniranja plačila priključnine za stanovanjske
hiše in stanovanja so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je po uvodu
Župana podal Alojz Jakelj. V razpravi so sodelovali svetniki: Kosmač, Benedik, Krivc,
Kordič in Zupančič.
Po razpravi so svetniki soglasno (16) sprejeli
SKLEP 2/8: Obračunani komunalni prispevek iz 10. člena Odloka o komunalnem
prispevku v Občini Kranjska Gora se za stanovanjske hiše zmanjša za 21.000 SIT,
za stanovanjske enote pa za 14.000 SIT (velja za že zgrajene stanovanjske hiše in
stanovanja). Sredstva za pokrivanje te razlike se zagotovijo v proračunu Občine
Kranjska Gora za leto 2003.
Ad 6. Gradivo za obravnavo točke Imenovanje podžupana so svetniki prejeli s sklicem.
Dodatno obrazložitev je podal Župan. V razpravi so sodelovali svetniki: Eržen, Kordič,
Zupančič, Košir, Kosmač, Mlinar, Krivc, Židan in Miklič.
Po razpravi so se svetniki najprej odločali o načinu glasovanja. Soglasno (16) so
sprejeli
SKLEP 2/9: Glasovanje o imenovanju podžupana se opravi javno.
Nato pa so z 12 glasovi za in dvema glasovoma proti sprejeli
SKLEP 2/10: Za podžupana Občine Kranjska Gora se za mandatno obdobje 2003
do 2006 imenuje svetnik Bogomir Košir, univ.dipl.inž.met., rojen 8.5.1956.
Podžupan Bogomir Košir bo v primeru predčasnega prenehanja mandata Župana
Jureta Žerjava opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o
predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve
novega župana.
Ad 7. Glede na razpravo na 1. seji OS so bile pozvane vse politične stranke, sveti KS
in interesna združenja, da posredujejo Komisiji za MVVI predloge kandidatov za člane
odborov in komisij pri OS. Komisija je predloge zbrala, pregledala, dopolnila in
oblikovala usklajen predlog odborov in komisij za OS. Kompletno gradivo so svetniki
prejeli s sklicem. Dodatno splošno obrazložitev je podal predsednik Komisije za MVVI
svetnik Miklič. Na predlog Župana so svetniki obravnavali vsak predlog odbora oz.
komisije posebej in o njem tako tudi glasovali.
Brez razprave so soglasno (16) sprejeli
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SKLEP 2/11: V Nadzorni odbor se imenujejo:
Vesna Kovačič, Dovje 86, Mojstrana,
Aleksander Kupljenik, Korzika 17, Gozd Martuljek,
Jožef Lavtižar, Rateče 163, Rateče Planica,
Matej Tolar,Veliki Breg 16, Mojstrana,
Mihael Vilman, J. Aljaža 19, Mojstrana.
Prav tako brez razprave so soglasno (16) sprejeli
SKLEP 2/12: V Občinsko volilno komisijo se imenujejo:
Hubert Rot, predsednik, Borovška 34, Kr. Gora,
Jana Kramar, namestnica predsednika, Dovje 11e, Mojstrana,
Egidija Košir Mrovlje, članica, Aljaževa 9, Mojstrana,
Antonija Misotič, namestnica članice, Podkoren 78, Kr. Gora,
Jana Tajmer, članica, Jezerci 17, Gozd Martuljek,
Henrik Zupan, namestnik članice, Belca 19d, Mojstrana,
Ivanka Purkat, članica, Ledine 9, Kr. Gora,
Alojz Jakelj, namestnik članice, Rateče 3d, Rateče Planica.
V razpravi pri obravnavi kandidatov za Žirijo za občinska priznanja so sodelovali
svetniki: Robič, Miklič in Kosmač.
Svetniki so nato soglasno (16) sprejeli
SKLEP 2/13: V Žirijo za občinska priznanja se imenujejo:
Robert Robič, predsednik, Zg. Rute 96, Gozd Martuljek,
Vinko Šumi, član, Rateče 13, Rateče Planica,
Feliks Zima, član, Pod Grančiščem 4, Mojstrana.
V razpravi pri obravnavi Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja so poleg
strokovne službe sodelovali svetniki: Eržen, Miklič, Zupančič, Krivc in Mlinar.
Podprt je bil tudi predlog Komisije za MVVI, da se ta Odbor v skladu s predpisanim
postopkom poveča na 6 članov.
Svetniki so soglasno (16) sprejeli
SKLEP 2/14: V Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja se imenujejo:
Jože Krivc, predsednik, Delavska 11, Mojstrana,
Jože Zupančič, član, Nas. na bregu 7, Gozd Martuljek,
David Oitzl, član, Borovška 40, Kr. Gora,
Bogdana Šuvak, članica, Belca 19b, Mojstrana.
Pri obravnavi predloga Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt so sodelovali svetniki:
Eržen, Miklič, Zupančič, Mlinar, Kosmač, Robič in Krivc.
Nato so svetniki z 8 glasovi za in 5 glasov proti sprejeli
SKLEP 2/15: V Odbor za turizem, gospodarstvo in obrt se imenujejo:
Slavko Miklič, predsednik, Vitranška 13, Kr. Gora,
Franc Makše, član, Rateče 132, Rateče Planica,
Janez dr. Mlinar, član, Borovška 89, Kr. Gora,
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Mirjana Benedik, članica, Dr. J. Tičarja 14, Kr. Gora,
Janez Hrovat, član, Podkoren 5c, Kranjska Gora,
France Voga, član, Dovje 9, Mojstrana.
Brez razprave so svetniki soglasno (16) sprejeli
SKLEP 2/16: V Odbor za finance se imenujejo:
Mirko Eržen, predsednik, Cesta v Radovno 4a, Mojstrana,
Emil Tavčar, član, Sp. Rute 14, Gozd Martuljek,
Petra Mlinar, članica, Borovška 89, Kr. Gora,
Helena Voga, članica, Dovje 9, Mojstrana.
V razpravi o kandidatih Odbora za komunalo in javno infrastrukturo so sodelovali
svetniki: Zupančič, Kosmač, Krivc, Eržen in Tavčar.
Po razpravi so svetniki z 12 glasovi za in dvema glasovoma proti sprejeli
SKLEP 2/17: V Odbor za komunalo in javno infrastrukturo se imenujejo:
Bojan Kordič, predsednik, Finžgarjevo nas. 8, Gozd Martuljek,
Franc Makše, član, Rateče 132, Rateče Planica,
Jože Zupančič, član, Nas. na bregu 7, Gozd Martuljek,
Slavko Kanalec, član, Borovška 39, Kr. Gora,
Martin Pavlovčič, član, Kurirska 10, Mojstrana,
Anton Požar, član, Rateče 114, Rateče Planica.
KS Rute in KS Rateče sta pisno posredovali pripombe na predlog sestave Odbora za
kmetijstvo in gozdarstvo, ki so jih svetniki prejeli pred sejo. V razpravi so sodelovali
svetniki: Kosmač, Makše, Tavčar in Kordič. Vsi so podprli predlog, da se v prihodnje
ta Odbor po postopku razširi na 6 članov.
Nato pa so svetniki soglasno (16) sprejeli
SKLEP 2/18: V Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo se imenujejo:
Črtomir Kosmač, predsednik, Borovška 52, Kr. Gora,
Branislava Vovk, članica, Dovje 10a, Mojstrana,
Marjan Benet, član, Podkoren 53, Kr. Gora,
Jožef Alojzij Pezdirnik, član, Dovje 95, Mojstrana.
Pripombe na predlog sestave Odbora za vzgojo, izobraževanje in kulturo je
posredovala KS Rateče. Pripombe so svetniki prejeli pred sejo. V razpravi sta
sodelovala svetnika Makše in Mlinar.
Po razpravi so svetniki soglasno (16) sprejeli
SKLEP 2/19: V Odbor za vzgojo, izobraževanje in kulturo se imenujejo:
Janez dr. Mlinar, predsednik, Borovška 89, Kr. Gora,
Žiga Židan, član, Borovška 38, Kr. Gora,
Romana Kranjc, članica, Podkoren 64a, Kr. Gora,
Mirko Rabič, član, Triglavska 58, Mojstrana.
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V razpravi pri Odboru za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo je sodeloval svetnik
Makše.
Svetniki so po razpravi z 10 glasovi za in dvema glasovoma proti sprejeli
SKLEP 2/20: V Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo se imenujejo:
Robert Robič, predsednik, Zg. Rute 96, Gozd Martuljek,
Črtomir Kosmač, član, Borovška 52, Kr. Gora,
Polona Erlah, članica, Rateče 153, Rateče Planica,
Otilija Mertelj, članica, Zg. Rute 10, Gozd Martuljek.
V razpravi o kandidatih za Odbor za šport in športne objekte so sodelovali svetniki:
Kordič, Krivc in Dolhar.
Po razpravi so svetniki s 15 glasovi za in enim glasom proti sprejeli
SKLEP 2/21: V Odbor za šport in športne objekte se imenujejo:
Gregor Benedik, predsednik, Dr. J. Tičarja 14, Kr. Gora,
Klavdija Gomboc, članica, Savsko nas. 36, Kr. Gora,
Žiga Židan, član, Borovška 38, Kr. Gora,
Bogdan Janša, član, A. Rabiča 42a, Mojstrana,
Robert Kerštajn, član, Savsko nas. 7, Kr. Gora,
Ivan Mežik, član, Rateče 46, Rateče Planica.
Pri obravnavi kandidatov za Odbor za vloge in pritožbe so poleg strokovnih služb
sodelovali svetniki: Mlinar, Krivc, Eržen, Zupančič, Tavčar in Dolhar, ki se je zahvalil
za ponujeno članstvo v tem odboru in ga odklonil.
Ker v razpravi ni bilo izoblikovanega ustreznega predloga, je župan glasovanje za
člane Odbora za vloge in pritožbe umaknil z dnevnega reda. O tem Odboru se bo
odločalo na naslednji seji, ko bo Komisija za MVVI pripravila nov predlog.
Svetniki so nato brez razprave s 15 glasovi za in enim glasom proti sprejeli
SKLEP 2/22: V Komisijo za lokalno samoupravo in statutarne zadeve se
imenujejo:
Bogomir Košir, predsednik, Smerinje 5, Kr. Gora,
Bojan Kordič, član, Finžgarjevo nas. 8, Gozd Martuljek,
Emil Tavčar, član, Sp. Rute 14, Gozd Martuljek,
Alojz Rogar, član, Rateče 23, Rateče Planica,
Jana Tajmer, članica, Jezerci 17, Gozd Martuljek.
V razpravi o kandidatih za Komisijo za planinstvo, TNP in naravni rezervat Zelenci so
sodelovali svetniki: Eržen, Kordič, Krivc, Mlinar in Dolhar, ki se je zahvalil za
ponujeno članstvo v tem odboru in izjavil, da tega članstva ne sprejema.
Po razpravi je Župan imenovanje Komisije za planinstvo, TNP in naravni rezervat
Zelenci umaknil z dnevnega reda. Komisija za MVVI do naslednje seje pripravi nov
predlog.
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Prav tako Komisija do naslednje seje pripravi predlog sklepa o ustanovitvi Sveta za
varstvo potrošnikov (3 do 5 članov), ter kandidate za Svet glasila (9 članov - vsaka
stranka oz. lista zastopana v OS predlaga svojega predstavnika).
Ad 8. Gradivo za odločanje o imenovanju člana Sveta centra za socialno delo Jesenice
so svetniki prejeli s sklicem. Gradivo je obravnavala Komisija za MVVI, katere
predlog so svetniki v zapisniku prejeli ob 7. točki.
Svetniki so brez razprave s 15 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 2/23: Za članico Sveta centra za socialno delo Jesenice se imenuje
strokovna delavka na občinski upravi Vlasta Skumavc Rabič.
Ad 9. Gradivo za oblikovanje mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ Josipa Vandota
Kranjska Gora so svetniki prejeli s sklicem. Gradivo je predhodno obravnavala
Komisija za MVVI, ki je pripravila predlog Občinskemu svetu. Dodatno obrazložitev
je najprej podala Vlasta Skumavc Rabič. Dopolnil jo je predsednik Komisije za MVVI
svetnik Miklič. V razpravi, v kateri je bilo ugotovljeno, da svetniki dajejo samo
neobvezujoče mnenje, ki ga Svet šole pri izbiri ravnatelja upošteva ali pa tudi ne, so
sodelovali svetniki: Zupančič, Kordič, Mlinar, Robič, Benedik in Eržen.
Po razpravi so svetniki z 11 glasovi za in tremi glasovi proti sprejeli
SKLEP 2/24: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje pozitivno mnenje k
imenovanju Marka Dulmina za ravnatelja OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora.
Ad 10. Gradivo za obravnavo finančnih poročil volilnih kampanj ob lokalnih volitvah
so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podal Župan. V razpravi je
sodeloval svetnik Zupančič.
Svetniki so nato s 15 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 2/25: Potrdijo se finančna poročila naslednjih volilnih kampanj ob
lokalnih volitvah 2002: SMS, Naprej Slovenija, Naša lista, DeSUS, SLS, N.Si,
LDS, ZLSD, Nestrankarska Zgornjesavska dolina, Razvoj športa in turizma,
Mladina doline in SDS.
Ad 11. Predlog okvirnega razporeda sej Občinskega sveta v letu 2003 so svetniki
prejeli s sklicem. V razpravi so sodelovali svetniki: Eržen, Zupančič, Robič, Židan in
Dolhar.
Podani so bili še naslednji predlogi:
- da bi se glavne teme obravnavale na samostojnih sejah,
- da Župan na vsaki seji poroča o svojem delu v obdobju med dvema sejama,
- da bi bila točka Informacije, vprašanja in pobude obravnavane kot druga točka
dnevnega reda,
- da se glavna tema šport loči od zdravstva in socialnega skrbstva,
- da bi bila gradiva za seje OS objavljena na spletnih straneh Občine
- ter izpostavljen problem časovnega pokrivanja Občinskega tednika na radiu
Triglav s sejami.
Po razpravi so svetniki okvirni razpored sej z glavnimi temami vzeli na znanje.
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Ad 12. Ker še ni sprejet občinski proračun za leto 2003 je moral Župan po zakonu
sprejeti Sklep o začasnem financiranju Občine Kranjska Gora v letu 2003. Sklep je bil
objavljen v UVG 45/02 in so ga svetniki prejeli s sklicem. Sklep velja največ do
31.3.2003. V kolikor do takrat še ne bo sprejet novi proračun, bo moral o podaljšanju
začasnega financiranja odločati Občinski svet.
Svetniki so obvestilo vzeli na znanje.
Ad 13.
Svetniki so že s sklicem prejeli Informacijo o poklicnem opravljanju županske
funkcije. Informacijo so vzeli na znanje.
Prav tako so s sklicem prejeli tudi Zahvalo Društva za pomoč ženskam in otrokom
žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske.
Pred sejo so svetniki prejeli odgovor na Pobudo za uvedbo moratorija na odvzem
peska iz območja struge Save s pritoki, ki sta jo vložila svetnika Kordič in Dolhar.
Župan je na to temo podal še dodatno obrazložitev, v razpravi pa so sodelovali
svetniki: Kordič, Vovk, Robič, Krivc in Zupančič.
Svetnik Zupančič je zastavil vprašanje, kaj je s projektom oskrbe z vodo v Občini
Kranjska Gora v smislu sklepov 35. seje Občinskega sveta v lanskem letu. Želi pisni
odgovor.
Svetnica Gombocova je opozorila Občino, da je v Uradnem listu izšel razpis za
področje priprave občinske prostorske dokumentacije za razvojne potrebe turizma. Na
razpis se lahko prijavi le občina.
Svetnik Mlinar je podal pobudo, da se svetnikom posreduje register odlokov,
pravilnikov in sklepov, ki so bili sprejeti in objavljeni. Ob sklicu naslednje seje
posredovati register. Sprejeti odloki, pravilniki in sklepi so svetnikom na vpogled na
Občinski upravi, posamezne fotokopije teh aktov pa svetniki lahko zahtevajo in se jim
pripravijo.
Strokovni delavec občinske uprave Jelinčič je obvestil svetnike, da lahko v roku 10 dni
pisno pošljejo na občinsko upravo naslov, kamor se bo za stranko ali listo tudi pošiljalo
gradivo za seje OS.
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.
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