O B Č I N A
KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET

Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora
tel.: 04-58 81 846, fax.: 04-58 81 350
http://www.kranjska-gora.si/
e-mail:jelincic@kranjska-gora.si

Št.: 032/1-2/03
Datum: 26.2.2003

Z A P I S N I K
3. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 24.02.2003 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.

PRISOTN-I(E): župan – Jure Žerjav, podžupan – Bogomir Košir, svetni-ki(ce) –
Robert Robič, Jože Zupančič, Janez Mlinar, Jože Krivc, Emil Tavčar (prišel ob 17.10),
Slavko Miklič, Franc Makše, Bojan Kordič, Mirko Eržen, Klavdija Gomboc, Črtomir
Kosmač, Gregor Benedik, Žiga Židan in Branislava Vovk.
ODSOTNOST OPRAVIČIL: Branko Dolhar.
OSTALI PRISOTNI VABLJENI: Občina – Jože Brudar, Mojca Prešeren, Egidija
Košir Mrovlje, Rajko Puš, Vlasta Skumavc Rabič, Vida Černe, Uroš Grzetič, Boštjan
Pristavec in Jaša Jelinčič, RAGOR – Gordana Stanišič pri tč. 4.
PRISOTNI NOVINARJI: Teo Lipicer, Mirko Rabič (Radio Triglav), Darinka Sedej
in snemalec ATM TV.
Seja se je snemala (tč.1,2,3,5,4,6,7,8,9,11,10,12).
Svetniki so dodatno k tč. 7 po pošti prejeli še zapisnik 4. korespondenčne seje Komisije
za MVVI, pred sejo pa še dopisa KS Rute in KS Kranjska Gora, pobudo za izgradnjo
traktorske vleke Srednji vrh, osnutek Zakona o TNP ter diagrame prihodkov in
odhodkov.
Svetniki so obravnavali
I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE
1. Obravnava in sprejem zapisnika 2. seje
Ad 1. Svetniki so zapisnik 2. seje prejeli v roku po pošti in nato s sklicem. V razpravi
je sodeloval svetnik Kordič, ki je posredoval Županu Zahtevo za celovit in temeljit
odgovor na pobudo, ki jo je svetniška skupina ZLSD posredovala na 1. seji in nanjo
tudi že prejela odgovor. Župan je zagotovil, da se bo pobuda ponovno obravnavala pod
točko Informacije, vprašanja in pobude.
Drugih pripomb ni bilo, zato so svetniki soglasno (14) sprejeli
SKLEP 3/1: Potrdi se zapisnik 2. seje Občinskega sveta.
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Nato so svetniki soglasno (14) sprejeli
DNEVNI RED:
1. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora 2003 – I. obravnava
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in delovnem področju
odborov in komisij Občinskega sveta Občine – skrajšan postopek
3. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
OŠ 16. decembra Mojstrana in Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora – skrajšan
postopek
4. Razvojni program podeželja – RPP
5. Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojenca v Občini
6. Poslovnik o delu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
7. Imenovanje komisij in odborov
8. Obravnava finančnega poročila volilne kampanje Robert Plavčak
9. Poročilo Župana o delu med dvema sejama
10. Poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2002 in predlog aktivnosti v letu 2003 v
projektu Slovenski planinski muzej in info-center v Mojstrani
11. Prodaja nepremičnin in ukinitev JD
12. Informacije, vprašanja in pobude
Ad 1. Gradivo za I. obravnavo Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora 2003 so
svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev so poleg Župana podali še: Mojca
Prešeren, Rajko Puš in Egidija Košir Mrovlje. V razpravi so nato sodelovali svetniki:
Krivc, Zupančič, Kordič, Eržen, Tavčar, Benedik in Mlinar.
Po daljši razpravi so svetniki najprej s 14 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 3/2: Občinski svet se je seznanil z obrazložitvijo predloga proračuna
Občine Kranjska Gora za leto 2003 in vanj vključenim načrtom delovnih mest,
načrtom nabav in gradenj in načrtom prodaje nepremičnine stvarnega
premoženja. Obrazložitev sprejema kot ustrezno razlago in utemeljitev predloga
proračuna.
Soglasno (15) so svetniki sprejeli
SKLEP 3/3: Občinski svet ocenjuje, da je predlog Odloka o izvrševanju
proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2003 ustrezno pripravljen za prvo
obravnavo in nalaga predlagatelju, da ob upoštevanju razprave na sejah delovnih
teles občinskega sveta in na seji občinskega sveta, pripravi predlog za drugo
obravnavo.
Z 12 glasovi za in dvema glasovoma proti so svetniki sprejeli
SKLEP 3/4: Občinski svet se je seznanil z obrazložitvijo predloga načrta
razvojnih programov v obdobju 2003-2006 in sprejema obrazložitev kot ustrezno
razlago in utemeljitev predloga.
V nadaljevanju razprave so sodelovali svetniki: Eržen, Zupančič, Tavčar, Kosmač,
Makše, Benedik in Kordič.
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Župan je napovedal razgovor s predsedniki KS po vprašanju proračuna pred obravnavo
na naslednji seji.
Po zaključku razprave pa so svetniki soglasno (15) sprejeli
SKLEP 3/5: Občinski svet ocenjuje, da je predlog načrta razvojnih programov v
obdobju 2003-2006 ustrezno pripravljen za prvo obravnavo in nalaga
predlagatelju, da ob upoštevanju razprave na sejah delovnih teles občinskega
sveta in na seji občinskega sveta, le-tega uskladi.
Naslednja seja OS bo predvidoma 24. marca 2003, odbori in komisije naj po potrebi do
10.3.2003 obravnavajo to temo. Predsedniki odborov in komisij se povežejo s
strokovnimi službami na občinski upravi. Svetniki lahko vlagajo amandmaje do tri dni
pred sejo.
Ad 2. Gradivo za obravnavo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka in
delovnem področju odborov in komisij Občinskega sveta občine po skrajšanem
postopku so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podala Egidija Košir
Mrovlje.
Svetniki so brez razprave soglasno (15) sprejeli
SKLEP 3/6: Sprejme se Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi in delovnem
področju odborov in komisij občinskega sveta Občine Kranjska Gora v besedilu
predloga.
Ad 3. Gradivo za obravnavo Odloka o spremembi odloka ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ 16. decembra Mojstrana in Odloka o spremembi odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Josipa Vandota Kranjska
Gora po skrajšanem postopku so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je
podala Vlasta Skumavc Rabič.
Svetniki so brez razprave soglasno (15) sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP 3/7: Ugotovi se, da dejavnost javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana, opredeljena v drugi alineji 1. odstavka 10.
člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ 16.
decembra Mojstrana (UVG 16/97), M/80.101 Dejavnost vrtcev ni v skladu s sedaj
veljavno Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (UL RS
št. 2/2002). Ta dejavnost po novi klasifikaciji glasi: M 80.101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje.
SKLEP 3/8: Ugotovi se, da je torej dejavnost javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola 16. decembra Mojstrana naslednja:
- M 80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
- M 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.
SKLEP 3/9: Sprejme se Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ 16. decembra Mojstrana.
SKLEP 3/10: Ugotovi se, da dejavnost javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora, opredeljena v drugi alineji 1.
odstavka 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora (UVG 16/97 in 32/01), M/80.1001 Dejavnost
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vrtcev, ni v skladu s sedaj veljavno Uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (UL RS št. 2/2002). Ta dejavnost po novi klasifikaciji
glasi: M 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.
SKLEP 3/11: Ugotovi se, da je dejavnost javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora naslednja:
- M 80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
- M 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.
SKLEP 3/12: Sprejme se Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora (UVG 16/97
in 32/01).
Ad 4. Gradivo za obravnavo razvojnega programa podeželja – RPP so svetniki prejeli s
sklicem. Dodatno obrazložitev je najprej podal Rajko Puš. Dopolnila in na odgovore
svetnikov je odgovarjala delavka RAGOR-ja, Gordana Stanišič. Poudarila je, da je
RPP osnova tudi za pridobivanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov. V razpravi
so sodelovali svetniki: Benedik, Gomboc (predlog RAGOR-ju, da se delo LTO-ja pri
delavnicah upošteva kot vložek Občine), Zupančič, Eržen, Makše, Krivc, Miklič,
Kordič in Kosmač.
Po razpravi so svetniki z 10 glasovi za in štirimi glasovi proti sprejeli
SKLEP 3/13: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje k izdelavi
Razvojnega programa podeželja.
Nato pa so soglasno (15) sprejeli
SKLEP 3/14: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejema Poročilo o poteku
preveritvene faze Razvojnega programa podeželja.
Ad 5. Gradivo za obravnavo Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojenca v
Občini so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podala Vlasta Skumavc
Rabič. V razpravi so poleg strokovnih služb sodelovali svetniki: Tavčar, Mlinar,
Zupančič, Robič, Kordič, Židan, Eržen in Gomboc.
V razpravi je bil oblikovan predlog, da se spremeni 4. člen predloga Pravilnika in da se
znesek poviša na 50.000 SIT.
Svetniki so po razpravi soglasno (14) sprejeli naslednja sklepa:
SKLEP 3/15: V predlogu Pravilnika se spremeni 4. člen in se prvi stavek glasi:
»Višina prispevka za leto 2003 znaša 50.000 SIT neto.«
SKLEP 3/16: Sprejme se Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v
Občini Kranjska Gora s spremenjenim 4. členom.
Ad 6. Predlog Poslovnika o delu odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada so
svetniki prejeli s sklicem. Obrazložitev sta podala Župan in Jaša Jelinčič. V razpravi so
sodelovali svetniki: Zupančič, Kosmač in Eržen.
Po razpravi so svetniki soglasno (15) sprejeli
SKLEP 3/17: Občinski svet daje pozitivno mnenje k Poslovniku o delu odbora za
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
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Ad 7. Za odločanje o sestavi preostalih komisij in odborov so svetniki s sklicem prejeli
Zapisnik 3. korespondenčne seje Komisije za MVVI, naknadno po pošti pa še Zapisnik
4. korespondenčne seje Komisije za MVVI. Točko je predstavil Župan, dodatno
obrazložitev je podal predsednik Komisije za MVVI svetnik Miklič.
Brez razprave so svetniki soglasno (15) sprejeli
SKLEP 3/18: Odbor za vloge in pritožbe se imenuje v naslednji sestavi:
Branislava Vovk, predsednica,
Klavdija Gomboc, članica,
Mihael Kersnik, član in
Srečko Oman, član.
V razpravi o sestavi Komisije za planinstvo, TNP in naravni rezervat Zelenci so
sodelovali svetniki: Eržen, Mlinar, Kosmač in Krivc.
Po razpravi je župan predlagal
SKLEP: Komisija za planinstvo, TNP in naravni rezervat Zelenci se imenujejo: Mirko
Eržen, predsednik, Bogomir Košir, član in Stanko dr. Klinar, član. Za sta glasovala 2
svetnika, 10 svetnikov je glasovalo proti.
Sklep ni bil sprejet.
Nato so glede na Poslovnik OS svetniki glasovali o vsakem članu posebej.
S 14 glasovi za in brez glasu proti so sprejeli
SKLEP 3/19: V Komisijo za planinstvo, TNP in naravni rezervat Zelenci se za
predsednika imenuje Mirko Eržen.
S 14 glasovi za in enim glasom proti so nato sprejeli
SKLEP 3/20: V Komisijo za planinstvo, TNP in naravni rezervat Zelenci se za
člana imenuje Bogomir Košir.
Nato pa je Župan predlagal
SKLEP: V Komisijo za planinstvo, TNP in naravni rezervat Zelenci se imenuje Stanko
dr. Klinar.
Za so glasovali trije svetniki, proti je glasovalo 8 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet.
Nato pa je Župan glede na razpravo predlagal, da se v to komisijo imenuje Valentin
Štular.
Svetniki so s 14 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 3/21: V Komisijo za planinstvo, TNP in naravni rezervat Zelenci se za
člana imenuje Valentin Štular.
Tudi po predstavitvi predlaganih kandidatov za Svet glasila ni bilo razprave.
Svetniki so s 13 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 3/22: V Svet glasila se imenujejo naslednji člani:
Mirjam Žerjav, Janko Jakelj, Emil Tavčar, Robert Plavčak, Črtomir Kosmač,
Gregor Oman, Karmen Sluga, Rebert Kerštajn in Peter Klofutar.
V razpravi na temo ustanovitev Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin so poleg
strokovne službe sodelovali svetniki: Zupančič, Gomboc, Kordič in Eržen.
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Svetniki so nato soglasno (15) sprejeli
SKLEP 3/23: Občinski svet ustanovi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
Svet šteje 3 člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika.
Nato pa so svetniki s 14 glasovi za in enim glasom proti sprejeli
SKLEP 3/24: Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin se imenuje v naslednji
sestavi: Marjeta Lotrič, Damjan Hrovat in Anton Požar.
Matej Tolar je bil na 2. seji OS imenovan v NO Občine. Ker pa je bil predhodno
izvoljen v Svet KS Dovje Mojstrana, ti dve funkciji pa nista združljivi, je o tem
razpravljala Komisija za MVVI in predlaga OS določene sklepe.
Po obrazložitvi so svetniki soglasno (15) sprejeli
SKLEP 3/25: Mateja Tolarja se razreši članstva v Nadzornem odboru Občine
Kranjska Gora.
Prav tako soglasno (15) so svetniki sprejeli
SKLEP 3/26: V Nadzorni odbor Občine Kranjska Gora se imenuje Elizabeta
Harbaš, roj. 1974, dipl. upravna organizatorka, stanujoča Bezje 4, Kranjska
Gora.
Ad 8. Gradivo za obravnavo finančnega poročila o predvolilni kampanji Robert
Plavčak so svetniki prejeli z gradivom. V razpravi so sodelovali svetniki: Zupančič,
Kordič, Eržen in Mlinar.
Po razpravi so svetniki soglasno (15) sprejeli
SKLEP 3/27: Potrdi se finančno poročilo o porabi sredstev v volilni kampanji
Robert Plavčak.
Ad 9. Župan je predstavil nekatera dela, ki jih je opravil med obema sejama:
- priprava gradivo za 3. sejo OS,
- razgovori na Izpostavi za obrambo Kranj,
- otvoritev ustanove Odmev se sliši v Ljubljani,
- sodelovanje na Gorenjskem gospodarskem forumu na Bledu,
- sestanek na Ministrstvu za šport po vprašanju 120 m skakalnice v Planici,
- seja OK Planica,
- dogovor za srečanje mednarodne mejne komisije v Kranjski Gori,
- obisk na Direkciji za ceste v Ljubljani, pregled programov,
- obisk predstavnikov IMAGO Slovenije,
- razgovori o privatni iniciativi za gradnjo doma za ostarele,
- seja sekcije hotelirjev in žičničarjev po vprašanju komunale,
- zbor občanov v Podkorenu z izvolitvijo Vaškega odbora,
- reševanje problema izliva meteorne vode pri Porentovem domu,
- sodelovanje na tekaški tekmi TOF – Pahor,
- dogovor o delovnem razgovoru z g. Pahorjem na temo žičnic,
- sodelovanje pri organizaciji tekaških tekem v Ratečah,
- soorganizator tekme Lions kluba Bled v dobrodelne namene,
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razgovori na temo kandidiranja na strukturne sklade pri EU, priprava
dokumentacije,
- precej obiskov občanov, veliki pritiski na apartmajsko gradnjo,
- sestanek s poslancem Dušanom Vučkom po vprašanju zakona o TNP.
V razpravi sta sodelovala svetnik Eržen in strokovni delavec Boštjan Pristavec.
Ad 10. Poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2002 in predlog aktivnosti v letu 2003 v
projektu Slovenski planinski muzej in info-center v Mojstrani so svetniki prejeli s
sklicem. Dodatno obrazložitev je s pomočjo projekcije preko računalnika podal svetnik
Eržen, vodja projekta. V razpravi so sodelovali svetniki: Krivc, Zupančič, Miklič,
Gomboc in Tavčar.
Po razpravi so svetniki soglasno (15) sprejeli
SKLEP 3/28: Občinski svet se je seznanil z aktivnostmi v Projektu SPMZ v letu
2002 in s predlogom aktivnosti v letu 2003 ter z izborom idejne rešitve stavbe
SPMZ, ki jo je opravila strokovna komisija.
Prav tako soglasno (15) so sprejeli tudi
SKLEP 3/29: Občinski svet soglaša, da Občina Kranjska Gora sofinancira
izvedbeno dokumentacijo bodoče stavbe po predlogu projektnega sveta v višini
7,0 mio SIT. Sredstva v ta namen se zagotovijo v proračunu Občine za leto 2003.
V kasnejši razpravi je bilo ugotovljeno, da je za kandidiranje na sredstva strukturnih
skladov potreben investicijski program.
Zato so soglasno (15) sprejeli
SKLEP 3/30: Za predvideno investicijo se izdela investicijski program.
Ad 11. Gradivo za obravnavo prodaje zemljišča parc. št. 141/7 k.o. Kranjska Gora so
svetniki prejeli s sklicem. Pred sejo so prejeli še mnenja KS Kranjska Gora. Dodatno
obrazložitev je podala Egidija Košir Mrovlje. V razpravi sta sodelovala svetnika
Zupančič in Tavčar.
Svetniki so soglasno (15) sprejeli
SKLEP 3/31: Občina Kranjska Gora proda ONIKSU, d.d., Jesenice, del zemljišča
parc. št. 141/7 k.o. Kranjska Gora v izmeri cca 100 m2, kot je označen na kopiji
načrta parcele in katerega natančen obseg bo določen na podlagi izvedene
geodetske odmere, po revalorizirani vrednosti tega zemljišča, ocenjenega s
cenitvenim poročilom sodnega izvedenca in cenilca Danila Klinarja. Stroški
odmere zemljišča, sklenitve pogodbe, davka na dodano vrednost kot tudi ureditve
novega zemljiškoknjižnega stanja bremenijo kupca.
Tudi o prodaji zemljišča parc. št. 71/5 k.o. Dovje so bili svetniki obveščeni z gradivom
ob sklicu, dodatno obrazložitev je podala Egidija Košir Mrovlje. V razpravi sta poleg
strokovnega delavca Boštjana Pristavca sodelovala svetnika Zupančič in Eržen.
Po razpravi so svetniki soglasno (15) sprejeli
SKLEP 3/32: Občina Kranjska Gora proda Ljevar Ivu zemljišče parc. št. 71/5 k.o.
Dovje, vpisano pri vl. št. 372 k.o. Dovje, po cenitvi, ki jo pripravi sodno
zapriseženi cenilec. Stroške davka kot tudi druge morebitne stroške v zvezi s to
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pogodbo nosi kupec. V pogodbi pa se kupcu zagotovi tudi pravica služnosti poti
preko parc. št. 71/3 zaradi dostopa do kupljene parcele 71/5, vse k.o. Dovje.
Gradivo za obravnavo ukinitve JD na parc. št.885/28 in 830/15 k.o. Kranjska Gora in
prodajo tega zemljišča Andreju Kastelicu, so svetniki prejeli s sklicem. Mnenje, ki so
ga svetniki prejeli pred sejo, je podala tudi KS Kranjska Gora. Dodatno obrazložitev je
podala Egidija Košir Mrovlje. V razpravi je sodeloval svetnik Kosmač, ki je predlagal,
da se z odprodajo počaka do pregleda parcele s strani JP Komunala glede komunalnih
vodov.
Po razpravi so svetniki soglasno (15) sprejeli
SKLEP 3/33:
SKLEP
I.
Javno dobro preneha obstajati na zemljišču parc. št. 885/28, travnik 136 m2 in
parc. št. 830/15, pot 26 m2, ki sta vpisani pri seznamu I – javno dobro k.o.
Kranjska Gora.
II.
Zemljišči s parc. št. 885/28 in 830/15 se odpišeta od seznama I – javno dobro k.o.
Kranjska Gora in se vpišeta v nov vložek oziroma v vložek, pri katerem je že
knjižena lastninska pravica na ime: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1 a,
Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske in se vpiše v
zemljiško knjigo Okrajnega sodišča na Jesenicah.
Glede na razpravo je Župan umaknil predlagani sklep o odprodaji tega zemljišča
Andreju Kastelicu.
Gradivo za prodajo dela zemljišča parc. št. 891/1 k.o. Kranjska Gora so svetniki prejeli
s sklicem. Mnenje KS Kranjska Gora pa so prejeli pred sejo. Dodatno obrazložitev je
podala Egidija Košir Mrovlje. V razpravi je poleg strokovnega sodelavca Boštjana
Pristavca sodeloval svetnik Zupančič.
Svetniki so nato soglasno (15) sprejeli
SKLEP 3/34: Občina Kranjska Gora proda dr. Janku Kersniku in njegovi ženi
Zdenki del zemljišča 891/1 k.o. Kranjska Gora v izmeri cca 25 m2, katerega
natančna izmera bo določena z geodetsko odmero, na severni strani objekta
Koroška 13 v Kranjski Gori, kot je označeno na priloženi skici, po cenitvi, ki jo
pripravi sodno zapriseženi cenilec. Stroške odmere, sestave pogodbe, davka, kot
tudi stroške ureditve novega zemljiškoknjižnega stanja nosita kupca solidarno.
Ad 12. informacije, vprašanja in pobude
V gradivu so svetniki prejeli Register odlokov in ostalih važnih dokumentov, sprejetih
v preteklih mandatih.
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Prav tako so prejeli tudi Seznam predstavnikov v svetih javnih zavodov.
Svetniki so pred sejo prejeli pisno informacijo o javni razgrnitvi Zakona o TNP.
Na začetku seje je svetniška skupina ZLSD posredovala županu zahtevo po
celovitem odgovoru na pobudo – pesek (priloga zapisnika). Župan je v kratkih
besedah odgovoril, vendar pa bo posredovan tudi pisni odgovor.
Jaša Jelinčič je obvestil svetnike, da so na internetu WWW.kranjska-gora.si objavljeni
sklici sej OS in pa zapisniki OS. Zaenkrat kaj več tehnično ni možno.
Svetnik Zupančič je opomnil, da je na 2. seji zahteval pisni odgovor, kaj je s
projektom oskrbe z vodo v Občini Kranjska Gora v smislu sklepov 35. seje OS v
lanskem letu. Kakor je že bilo odgovorjeno na 2. seji, bo pisni odgovor posredovan na
4. seji, kjer je osrednja tema komunala.

Seja je bila zaključena ob 21.35 uri.
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