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ZAPISNIK

9. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v ponedeljek, 28.
novembra 2011 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora (I.nadstropje).
Prisotni člani odbora: Vida Rezar, Mojca Kelvišar, Maks Klinar, Marko Pezdirnik, Anton
Požar, Grega Benedik in Slavko Miklič
Prisotnost opravičil: Marko Pezdirnik
Ostali prisotni: Rajko Puš
Predsednik Odbora g. Požar je prisotne pozdravil in prebral dnevni red. Člani odbora so se s
predlaganim dnevnim redom strinjali in ga soglasno potrdili.
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje
2. Obravnava proračuna za področje delovanja Odbora za gospodarstvo in gospodarske
javne službe
3. Predlogi, vprašanja in pobude
Ad 1.
Člani odbora za zapisnik niso imeli pripomb in je bil soglasno potrjen.
Ad 2.
V nadaljevanju je predsednik prisotnim članom na kratko predstavil proračun za področje
delovanja Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Na področju kmetijstva je
poudaril, da se občina trudi zadržati nivo subvencij na neki določeni ravni, saj se vsi
zavedamo kako pomembno je kmetijstvo v naši dolini. Tudi energetika je področje, ki je zelo
pomembno in zato v letu 2012 planiramo izgradnjo fotovoltaične strehe na Osnovni šoli
Josipa Vandota v Kranjski Gori. Plan obnove cest so pripravile krajevne skupnosti in tudi za
ta namen je v obravnavanem proračunu namenjenih več sredstev. V prihodnjem letu prvič
sofinanciramo spodbude gospodarstvu po novem pravilniku in tudi v ta namen je
zagotovljenih več sredstev. Komunalnim dejavnostim pa v proračunu namenjamo nekaj manj
sredstev saj je bila v lanskem letu izgrajena kompostarna in tudi za režijski obrat je
namenjenih nekaj manj sredstev. V letu 2012 pa je predvidena izgradnja male čistilne naprave
Belca in vodohran v Ratečah ter povezovalni vod Lek-Alpina.
Pojasnila predsednika odbora je z nekaj podrobnostmi dopolnil še direktor uprave, Rajko Puš,
ki je prisotnim podal par informacij o odlagališču Mala Mežakla in postopkov za izgradnjo
vodohrana Rateče. Članom odbora je tudi pojasnil kako kompleksni in komplicirani so
postopki Švicarskega sklada iz sredstev katerega bomo izgradili fotovoltaično streho in se

zato izgradnja prestavi v leto 2012. Podrobneje pa je predstavil tudi izgradnjo male čistilne
naprave na Belci in potrebna soglasja, ki jih moramo še pridobiti.
Po predstavitvi proračuna je Grega Benedik zastavil vprašanje glede fotovoltaike in sicer kdo
bo upravljal z investicijo in kam se bodo stekala sredstva od prodane električne energije. Puš
mu je pojasnil, da bodo sredstva od prodaje elektrike prihodek občine. Naložbo pa bo
upravljal javni zavod (šola) ali pa občina.
Slavko Miklič je ugotovil, da se kljub večletnim pobudam, da bi uredili zahodni uvoz v
Kranjsko Goro, ni naredilo nič. Predlaga, da se uredi uvoz, se ga osvetli in izgradi pločnik,
potrebni denar za ureditev tega pa se vzame s postavke za asfaltiranje cest.
Drugih pripomb člani odbora na predlagani proračun niso imeli in zato so sprejeli sklep:
Upošteva se pripomba Slavka Mikliča, drugače pa odbor podpira proračun v takšni
obliki kot je bil predložen v prvo obravnavo.
Ad 3
Maks Klinar je vprašal koliko je bilo porabljenih sredstev za izgradnjo gozdnih cest v letu
2011 na območju KS Mojstrana.
Gozdna cesta Dovje – Visoke je nevarna, terjala je že smrtno žrtve, in zanima ga kdaj bo cesta
obnovljena.
Agrarna skupnost je postavila žičnico na Vrtaško planino. Pri izgradnji ceste do žičnice pa so
naleteli na pomanjkanje posluha s strani TNP, ki jim ne da soglasje za pol metrsko razširitev
te poti. S tem bi namreč zagotovili dostop tovornjakom. Prosi za pomoč pri pridobivanju
soglasja s strani TNP
Na zastavljeni vprašanji se Maksu Klinarju pripravi odgovor do naslednjega sestanka Odbora.
Pristojne službe pa bodo tudi pogledale kako bi lahko pomagale pri pridobivanju potrebnega
soglasja za razširitev ceste do žičnice.
Slavko Miklič je izpostavil problematiko zapiranja tunela in neurejene ceste čez Korensko
Sedlo. Meni, da se na tem področju premalo angažiramo in posledično je manj obiska ter
prometa. Priporoča večjo aktivnost pristojnih in pogreša usklajenost del na avstrijski in
slovenski strani. V prihodnje je pričakovati še več zapor tunela, saj sistem prezračevanja ne
dela in zato je še bolj pomembna urejenost in prevoznost ceste preko Korenskega sedla.
Sestanek je bil zaključen ob 18.15 uri.

Zapisala: Vida Černe
Predsednik odbora
Anton Požar l.r.

