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Z A P I S N I K

6. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 18.04.2007 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine.

PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Blaž Knific, Mirko Rabič, Božidar
Tarman, Anton Požar, Vlasta Kotnik, Cvetka Pavlovčič, Vesna Kovačič, Robert Plavčak,
Jože Zupančič, Slavko Miklič, Miro Eržen, dr. Janez Mlinar, Marinka Puc Koplan in Zdenka
Kersnik (14 od 16).
Bogomir Košir in Andrej Žemva – opravičeno odsotna
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Jože Brudar, Rajko Puš,
Alojz Jakelj, Vesna Kunšič– občina, Davorin Koren – TNP, Tilka Klinar in Majda Loncnar
– Kmetijsko svetovalna služba, Janez Mertelj – Zavod za gozdove, Gordana Stanišić –
Ragor, Cirila Kosmač Rabič – Razvojna zadruga Dovje ter Janez Šebat – Kmetijsko
gozdarska zbornica
 PRISOTNI NOVINARJI: Ekipa ATM.
Seja je posneta na 1 avdio zgoščenko.
Gradivo in zvočni zapis seje je objavljen tudi na internetni strani http://obcina.kranjska-gora.si/
(občina, občinski svet).
Župan Jure Žerjav je vse prisotne lepo pozdravil.
Svetniki so najprej obravnavali
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 5. seje občinskega sveta.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo zapisnik 5. seje občinskega sveta. Zapisnik so člani prejeli s
sklicem.
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Ker na zapisnik ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 6/1: Potrdi se zapisnik 5. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so svetniki poleg gradiva s sklicem prejeli še dodatno gradivo po
pošti in sicer k 3. točki dnevnega reda Priznanja občine Kranjska Gora. Na seji pa so prejeli še
dodatno točko in sicer Sprememba sklepa o določitvi območij urejanja prometa in višini prispevka
za urejanje visokogorskega prelaza Vršič, zapisnik 2. in 3. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo,
odgovor glede analize krvi pri živalih, ki se pasejo na območju Italije, odgovor svetniku Mirku
Rabiču ter zapisnik 6. seje KS Kranjska Gora.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
II.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

DNEVNI RED:
Osrednja tema – Kmetijstvo in gozdarstvo
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v
občini Kranjska Gora – II. obravnava
Priznanja občine Kranjska Gora:
 Poslovnik o delu Žirije za priznanja
 Odlok o priznanjih Občine Kranjska Gora – II. obravnava
MVVI – mnenje o kandidatki za direktorico Občinske knjižnice Jesenice
Nakup nepremičnin
Sprememba sklepa o določitvi območij urejanja prometa in višini prispevka za
urejanje visokogorskega prelaza Vršič
Informacije
Vprašanja in pobude

Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal dnevni red na glasovanje:
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil kmetijstvo in gozdarstvo v Občini Kranjska Gora. Svetniki so
gradivo prejeli v sklicu za sejo.
Poročila so podali tudi naslednji poročevalci:
 Poročilo Triglavskega narodnega parka je predstavil Davorin Koren.
 Poročila Kmetijsko svetovalne službe sta predstavili Tilka Klinar in Majda Loncnar.
 Poročilo Zavoda za gozdove je predstavil Janez Mertelj.
 Poročilo Ragor-ja je predstavila Gordana Stanišić.
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 Poročilo Razvojne zadruge Dovje je predstavila Cirila Kosmač Rabič.
 Poročilo o delu Kmetijsko gozdarske zbornice pa je predstavil Janez Šebat.
V razpravi so sodelovali:
Anton Požar: Predstavil je delo Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo. Izrazil je upanje, da bodo na
pristojnem ministrstvu čim prej podali soglasje k novemu pravilniku, s katerim bodo opredelili
občinske subvencije. Zanimalo ga je, kakšna je možnost zaprtja določenih gozdnih cest, ki so
predvsem ob vikendih zelo obremenjene? Na gozdnih poteh namreč potekajo tudi kolesarske poti.
V zapisniku KS Kranjska Gora je zaznal problematiko, da nekateri gozdarji ob sečnji puščajo za
seboj razne stvari.
Janez Mertelj: Glede zapore oz. začasne časovne omejitve je pojasnil, da država namenja polovico
sredstev za vzdrževanje gozdnih cest. Zaradi tega so gozdne ceste javne. Če pa obstaja argumentiran
razlog je možno cesto časovno oziroma za daljše obdobje zapreti. Odpadne snovi puščajo v
gozdovih lastniki gozdov in tisti, ki delajo v gozdovih sami. O tem so že večkrat obvestili
inšpekcijo in tudi same lastnike gozdov. Veliko škode nastane tudi zaradi puščanja vejevja, ki
uničuje vodni režim in voda teče po gozdnih cestah. S tem pa nastaja materialna škoda. V kolikor
zadeva pride na sodišče, je kazen zelo nizka. Na naše območje prihaja tuja delovna sila, ki za delo v
gozdovih ni tako usposobljena.
Vesna Kovačič: Zanimalo jo je sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah? Katere
dejavnosti se sofinancirajo? V novem pravilniku, bi morali zagotoviti več sredstev za dopolnilne
dejavnosti. Zanimalo jo je, kdo nosi stroške postavitve eko tržnic ter kakšen je interes kmetov, da
prodajajo na teh tržnicah? Kakšni so interesi za kmetije odprtih vrat? Kako je s podporami za
ekološko kmetovanje in sofinanciranjem zavarovanja živine?
Vesna Kunšič: Pojasnila je, da so se sredstva za dopolnilne dejavnosti v letu 2005 izkoristila v letu
2006 pa ni bilo nobenega kandidata. Sredstva se lahko porabijo za gradbena dela, za registracijo ali
za izobraževanje. Občina podpira ekološko kmetovanje samo v delu, katerega država ne podpira. Za
sofinanciranje zavarovanja živine se je prijavilo največ kmetov, saj zavarovanje živine vključuje
tudi zdravljenje živine.
Davorin Koren: Predstavil je delovanje eko tržnic na Primorskem. Vsako leto je več ponudnikov.
Stroške za ureditev tržnice krijejo sami.
Majda Loncnar: Kmetije odprtih vrat ne morejo organizirati, ker ni ljudi, ki bi se s tem ukvarjali.
Robert Plavčak: Ocena stanja na področju kmetijstva je zaskrbljujoča. Zanimalo ga je, koliko je
aktivnih kmetij v občini, ki imajo živino? Podprl je klavnico ter tržnico. Glede na ceno biomase je
bil mnenja, da se bodo lastniki gozdov kmalu organizirali in pričeli tržiti biomaso. Strinjal se je s
projektom konjeniških poti. Pohvalil je delo trgovine Pr Katr. V razpravah ni zasledil kmečkega
turizma ter razvojnega programa občine s tega področja. Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo naj bi se
do naslednje seje sestal in to proučil.
Vesna Kunšič: Pojasnila je, da je bilo v lanskem letu 110 kmetov, ki so še obdelovali kmetijska
zemljišča. Trudijo se, da bi čim več kmetom pomagali pri izpolnjevanju obrazcev za prijavo na
razpis. Zavedati se morajo, da je potrebno o vseh sredstvih poročati na državo.
Slavko Miklič: V poročilih je pogrešal poročila Agrarnih skupnosti. Zanimalo ga je, kdo ureja
vlake, da ne pride do težav predvsem ob večjih padavinah?
Rajko Puš: Problematiko Agrarnih skupnosti so obravnavali v preteklem letu.
Janez Mertelj: Pojasnil je, da so za vseh 1500 km vlak odgovorni lastniki teh vlak.
Jože Zupančič: Problem klavnice za drobnice obstaja že od leta 1995. Stroka bi morala storiti več za
ohranitev klavnice na Jesenicah. Ni se strinjal z obveznim članstvom v kmetijski zbornici. Bil je
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mnenja, da na področju kmetijstva ni tako slabo kot nekateri pravijo. Ali obstaja kakšna kontrola,
kako se subvencije porabijo? Zavod za gozdove bi moral imeti možnost, da ljudi prisili, da bi po
sečnji pospravili gozdove. Pohvalil je program dela TNP. Zanimalo ga je, če kdo kontrolira v
kakšnih razmerah je živina na kmetijah. Bil je mnenja, da je trgovina Pr Katri dober začetek za
razvoj turizma v KS Dovje Mojstrana. Dalj časa so vedeli, da bo potrebno spremeniti pravilnik. Na
koncu pa bodo morali svetniki o tem v zelo kratkem času odločati.
Vesna Kunšič: Država je šele v januarju letošnjega leta sprejela uredbe in pravila, katera so osnova
za sprejetje občinskih pravilnikov.
Janez Mertelj: Delo v gozdu ni konkurenčno ostalim delom. Organizirali so krožek za lastnike
gozdov vendar ti lastniki niso preveč aktivni.
Majda Loncnar: Za dobrobit živali morajo skrbeti lastniki. Izvaja pa se nadzor nad tem in
predvidene so tudi sankcije.
Janez Šebat: Pojasnil je, da ko so ugotovili, kaj bo s klavnico so organizirali protestni shod.
Klavnica v tem obsegu na Jesenicah ne bi mogla obratovati. Kmetijsko gozdarstva zadruga v Lescah
je uredila, da je prevoz goveje živine in razvoz mesa nazaj za kmete brezplačen. V kolikor bi bilo
članstvo v kmetijski zbornici prostovoljno, bi dobili dvojno ceno in sicer eno za člane in drugo za
nečlane zbornice.
Blaž Knific: Zanimalo ga je, kaj je s sanacijo gozdne ceste na Bor? Z osebnim vozilom cesta ni
prevozna.
Janez Mertelj: Pojasnil je, da ima izvajalec rok za sanacijo do 1.5.2007. V kolikor sanacija do tega
datuma ne bo izvedena, bo Gozdno gospodarstvo Bled ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi.
Božidar Tarman: Podal je predlog, da se prouči možnost, da bi klavnico postavili v Tabrah.
Klavnica naj bi se naredila skupaj z občanom podjetnikom. Bil je mnenja, da kmetije v jedru vasi
niso primerne za kmetovanje in kmečki turizem.
Miro Eržen: Kmetje v alpskem svetu bi se morali organizirati in bi skupaj in od države pridobiti
drugačen status. Ni se strinjal, da je kmetijstvo moteč dejavnik okolja. Kmetijske parcele se
prodajajo po visoki ceni. Predlagal je, da bi občina pokupila vse kmetijske parcele, da bi jih
obdržala kot zelene rezervate.
Božidar Tarman: Pojasnil je, da so kmetije moteče s silažo in gnojišči, ki z vonjavo motijo okolico.
Marinka Puc Koplan: Izpostavila je problem obdelave kmetijskih zemljišč. Ljudem bi morali
ponudi nove možnosti za zaslužek in za to nameniti sredstva. Kmetje bodo morali pokazati svojo
voljo in interes za klavnico. Povedala je še, da gre službeno v Črno goro in v ponudbi si bodo
ogledali tudi turistično kmetijo.
Cvetka Pavlovčič: Povedala je primer, kako šolske otroke vozijo na kmetijo v okolici Škofje Loke.
Bila je mnenja, da bi lahko kaj podobnega organizirali v Srednjem Vrhu.
Vesna Kovačič: Na Škofjeloškem imajo dobre projekte za mlade in imajo kmetije odprtih vrat.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 6/2: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s stanjem kmetijstva in
gozdarstva v Občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 6/3: Svetnikom Občinskega sveta Občine Kranjska Gora se poda informacija glede
omejitev, ki veljajo za kmete in se predlaga sklep, da se zaprosi za pojasnilo v zvezi s 13. točko
6. člena Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 6/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora podpira prizadevanja za izgradnjo klavnice
za drobnico na območju Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil gradivo za Odlok o Programu opremljanja zemljišč za gradnjo in
komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora – v II. obravnavali. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 6/5: Sprejme se Odlok o Programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem
prispevku v Občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil gradivo o priznanjih občine Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo
prejeli v sklicu ter dodatno po pošti.
Dodatno obrazložitev je podal predsednik Žirije za priznanja Mirko Rabič. Predlagal je, da se v 13.
členu črta besedilo »v obravnavo«.
V razpravi sta sodelovala:
Miro Eržen: Pojasnil je, da večino njegovih predlogov v odloku ni bilo upoštevanih. Opozoril je na
kategorijo športnikov, ki bi morali imeti neko svoje priznanje.
Jože Zupančič: Kot član Žirije za priznanja je pojasnil, da se bo podelilo največ tri priznanja letno.
Glede športa pa je povedal, da imajo posamezne organizacije zveze. Za te organizacije naj skrbijo
zveze. Občina pa podeljuje občinska priznanja, ki niso za trenutne uspehe. S tem odlokom se ne
bodo razvrednotila do sedaj podeljena priznanja.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 6/6: Sprejme se Odlok o priznanjih Občine Kranjska Gora v predloženem besedilu
predloga za II. obravnavo s popravkom v 13. členu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 10
PROTI – 3

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav in predsednik komisije za MVVI Slavko Miklič sta podala pojasnilo o mnenju za
kandidatko za direktorico Občinske knjižnice Jesenice. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 6/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša z imenovanjem Cvetke Tropenauer
Martinčič za direktorico Občinske knjižnice Jesenice.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil nakup nepremičnine zemljišča parc.št. 199/20 k.o. Gozd, ki v naravi
predstavlja občinsko cesto. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 6/8: Občina Kranjska Gora kupi od Robič Helene iz Gozd Martuljka, Spodnje Rute
11, zemljišče parc. št. 199/20, pot 313 m2, k.o. Gozd, po ceni 6,26 EUR/m2. Vse stroške s to
pogodbo nosi Občina Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav in Rajko Puš sta predstavila spremembo sklepa o določitvi območij urejanja
prometa in višini prispevka za urejanje visokogorskega prelaza Vršič. Člani sveta so gradivo prejeli
na seji.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Zanimalo ga je, koliko parkirnine se zbere na Vršiču preko leta ter koliko se jo
nameni nazaj za urejanje prelaza. Za kaj se denar zbira pri Katr na Dovjem?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo pisno poročilo o zbrani parkirnini in razdelitvi stroškov podano
v gradivu za naslednjo sejo OS. Razvojna zadruga Dovje pa s tem upravlja na podlagi sklepa
občinskega cesta ob uvedbi te parkirnine.
Božidar Tarman: Predlagal je, da se na Vršiču sklene dogovor z lastniki zemljišč, saj se parkira tudi
na zemljiščih lastnikov, s katerimi ni bilo dogovora.
Župan Jure Žerjav: Po denacionalizaciji je AS Kranjska Gora pridobila nazaj zemljišča na Vršiču.
Preverilo se bo ali parkirišča posegajo v zemljišča AS Kranjska Gora.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 6/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejema Spremembo sklepa o določitvi
območij urejanja prometa in višini prispevka za urejanje visokogorskega prelaza Vršič v
predlaganem besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

7

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je prisotne seznanil, da je bil na svetu županov prejet Regionalni razvojni
program Gorenjske za leto 2007 – 2009. V izvedbenem načrtu je občina Kranjska Gora prijavila
projekt Slovenski planinski muzej Mojstrana. Regionalni razvojni program mora potrditi s strani
ministrstva.

Ad 8.
6/1 Jože Zupančič – pojasnilo - ustno
Ni bil zadovoljen z odgovorom družbe Commet domovi. Zaprosil jih bo za nove odgovore.
6/2 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Kako tečejo zadeve z razvojno agencijo z novo organizacijo na Gorenjskem?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da med agencijami na Gorenjskem še ni prišlo do dogovora.
6/3 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Ali je možno, da svetniki dobijo osnutek predloga Zakona o Triglavskem narodnem parku?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je predlog Zakona objavljen na spletni strani. Svetnikom se bo v
elektronski obliki poslal predlog zakona.
6/4 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Ali se dogovarjajo o popravilu magistralne ceste od avtoceste proti dolini, ki je v nemogočem
stanju?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je o stanju na tem odseku ceste opozoril Ministrstvo za promet. V
Planici je o slabem stanju te ceste opozoril tudi Ministra za šolstvo in šport ter Ministra za
gospodarstvo. V letošnjem letu pa ni predvidena obnova tega dela cestišča.
6/5 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Stanovalci Vršiške ceste ob igralnici sprašujejo, kaj bo občina naredila z mirujočim prometom, saj
se parkira na pločnikih ter z ropotom ponoči? Igralnica tudi svetlobno moti okolico.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da dokler ne bodo organizirali redarske službe, ki bo imela tudi
pooblastila za kaznovanje, bo parkiranje na pločnikih vsakodnevna praksa. Policija se s tem
problemom ne ukvarja.
6/6 Anton Požar – vprašanje – ustno
V letošnji zimi se je plužila cesta do smučišča Macesnovc. Pri tem so uničili cesto, velika količina
materiala pa je bila odložena na kmetijskih zemljiščih ob cesti. Ker je cesta v lasti občine ga je
zanimalo, kaj namerava občina narediti, da se stanje uredi?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo zadeva sanirana. Ugotoviti morajo, kdo je zadevo plužil.
6/7 Zdenka Kersnik – vprašanje – ustno
Glede doma starostnikov jo je zanimalo ali občina oziroma investitor načrtuje tretjega zdravnika?
Ali bo občina sofinancirala tretjega zdravnika ali ga bo investitor sam? Kako bo s kadrovskim
stanovanjem za zdravnika in sestro?
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da ima javna mreža osnovnega varstva predvidenega tretjega
zdravnika v Kranjski Gori. Žal se na razpis v preteklem letu ni nihče javil. Po zagotovilu direktorja
Osnovnega zdravstva Gorenjske bo Kranjska Gora pridobila še tretjega zdravnika. Kadrovsko
stanovanje pa bo zagotovljeno v prostorih zdravstvenega doma. Zdravnik, ki bo delal v domu
starostnikov, ne bo del primarne zdravstvene mreže.
6/8 Slavko Miklič – vprašanje – ustno
Kako je s popravilom usmerjevalnih tabel, ki so uničene?
6/9 Slavko Miklič – pobuda – ustno
Pri programu priprave za dopolnitev PUP občine Kranjska Gora predlaga, da se pod točko 4. navede
tudi krajevna skupnost.
6/10 Slavko Miklič – pobuda - ustno
Pri pregledu odgovora glede Jasne je ugotovil, da se investitor ne drži gradbenega dovoljenja, kar je
razvidno tudi iz dopisa v gradivu. Kot svetnik OS je protestiral proti kakršnemkoli barantanju za
spremembo ureditvenih pogojev na ožjem in širšem območju Jasne. Nesprejemljivo je, da bi se
PUP-i spreminjali na željo investitorjev, da bi se ustreglo njihovim komercialnim oz. ekonomskim
interesom. Proti spremembam so tudi na TD Kranjska Gora.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se iz odgovora vidi, da se investitor ne drži gradbenega
dovoljenja. Zglasili so se tudi na občini z željo, da bi pričeli s postopkom spremembe
namembnosti. Z ukrepanjem inšpekcije bodo svetniki seznanjeni.
6/11 Vlasta Kotnik – vprašanje – ustno
Zanimalo jo je, kdo je zadolžen za cesto Radovna – Krma. Od table občina Kranjska Gora do Krme
je cesta v zelo slabem stanju.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je tam del občinske ceste del pa gozdne ceste, ki poteka po meji
dveh občin. Kar je občinske ceste jo bodo uredili, Gozdno gospodarstvo Bled pa bodo zaprosili za
ureditev gozdne ceste.
6/12 Vlasta Kotnik – pobuda – ustno
Podala je pobudo, da bi svetniki zaradi lažjega dela prejeli prenosne računalnike. S tem bi odpadli
stroški za gradivo v tiskani obliki.
Župan Jure Žerjav je podprl pobudo.
6/13 Robert Plavčak – pojasnilo – ustno
Pojasnil je, da je bil na zadnji seji ob pobudi za pregled sklepov napačno razumljen. Predlagal je, da
se svetnike seznani z nerealiziranimi sklepi s pojasnili.
6/14 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Sestanejo naj se pristojni odobri in pristojne službe ter obravnavajo razvojni program občine, ga
revidirajo ter predlagajo v seznanitev občinskemu svetu.
Župan Jure Žerjav je bil mnenja, da je pobuda bolj namenjena predsednikom odborov in komisij.
6/15 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Na podlagi razvojnega programa naj se opravi primerjalna analiza hitrosti razvoja občine v
primerjavi z Gorenjsko regijo in Slovenijo od sprejema tega razvojnega programa pa do danes.
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Župan Jure Žerjav je bil mnenja, da je pobuda namenjena strokovnim službam. Ko bo dobil podatke
o razvoju Zgornje Gorenjske jih bo posredoval svetnikom.
Rajko Puš je predlagal, da razvojne kazalce prikažejo v gradivu za naslednjo sejo.
6/16 Slavko Miklič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je kako je z obrezovanjem dreves na občinskih parcelah. Dobil je vprašanje krajanke,
ki jo skrbi, da bi se lipi ob vetru pričeli lomiti.
Župan Jure Žerjav in Jože Brudar sta pojasnila, da je že naročeno obrezovanje dreves in bodo prišli
obrezat tudi drevesi, ki jih je omenil svetnik.
Ob koncu seje je župan Jure Žerjav svetnice in svetnike seznanil, da se bo dolgoletni tajnik občine
Jože Brudar upokojil in je bil zadnjič uradno na seji občinskega sveta. V imenu svetnikov in svojem
imenu se mu je zahvalil za sodelovanje.
Jože Brudar je vsem želel, da s skupnimi močmi še naprej dobro sodelujejo.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

