O B Č I N A
KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET

Št.:

Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel.: 04-58 09 808, fax.: 04-58 09 824
http://obcina.kranjska-gora.si/
e-mail:grzetic@kranjska-gora.si

Datum: 26.11.2014
Z A P I S N I K
2. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 26.11.2014 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Janez Hrovat
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janja Seljak, Žiga Židan, Katarina
Štravs, Blaž Lavtižar, Ena Adžajlić, Jože Dovžan, Branislava Vovk, Tjaša Prusnik, Jure
Žerjav, Vesna Kovačič, Anton Požar, Sonja Kavalar, Bogdan Janša, Blaž Knific, Janez
Mlinar in Branko Hlebanja (16 od 16)
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Egidija Košir Mrovlje,
Alojz Jakelj, Boštjan Pristavec, Saša Smolej
 PRISOTNI NOVINARJI: ATM TV, Marjana Ahačič - Gorenjski glas.
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 Janez Hrovat je vse prisotne lepo pozdravil.
Najprej so obravnavali zapisnik 1. seje.
I.
1.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
Obravnava in sprejem zapisnika 1. seje

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 1. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 2/1: Potrdi se zapisnik 1. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Župan Janez Hrovat je predstavil dnevni red.
II.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

DNEVNI RED:

Potrditev mandata člana občinskega sveta
Imenovanje delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in drugih organov občine
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kmetije Hlebanja v Srednjem
Vrhu
Spremembe Pravilnika o plačah oziroma plačilih funkcionarjev ter sejninah članov delovnih
teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in članov drugih organov Občine Kranjska
Gora
Dokapitalizacija INFRASPORT d.o.o. Kranjska Gora s stvarnim vložkom
Predlog strokovnih podlag za postavljanje reklamnih objektov
Vprašanja in pobude
Informacije

Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje predlagani dnevni red.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Potrditev mandata člana občinskega sveta. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 2/2: Na podlagi ugotovitvenega sklepa OVK in potrdila o izvolitvi se potrdi mandat
novo izvoljenemu članu občinskega sveta - Branku Hlebanja.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Ad 2.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Imenovanje delovnih teles občinskega sveta, nadzornega
odbora in drugih organov občine. Člani sveta so zapisnik Komisije za MVVI prejeli pred sejo.
Blaž Knific je kot predsednik Komisije za MVVI predstavil zapisnik komisije ter predlagane sklepe.
V razpravi je sodeloval:
Jure Žerjav: Pojasnil je, da bo potrdil vse predlagane odbore in komisije. Mu je bilo pa žal, da
Komisija za MVVI ni sledila besedam župana na prejšnji seji, da vse vabi k sodelovanju. Predlog
Liste Jureta Žerjava je bil upoštevan v samo enem primeru. Kljub temu pa bodo sodelovali. Vsem
imenovanim v komisije je zaželel uspešno delo.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 2/3: V Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti se imenujejo:
ŠT.
1
2
3
4
5
6
7

IME IN PRIIMEK
Katarina Štravs - predsednica
Janez Mlinar
Janja Seljak
Blaž Knific
Bojana Potrebuješ
Gregor Miklič
Matjaž Gracar

GLASOVANJE:

NASLOV
Korzika 1
Koroška ulica 10a
Delavska ulica 35
Veliki breg 10
Delavska ulica 35
Veliki breg 17
Belca 19a

KRAJ
Gozd Martuljek
Kranjska Gora
Mojstrana
Mojstrana
Mojstrana
Mojstrana
Belca

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/4: V Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se imenujejo:
ŠT.
1
2
3
4
5
6
7

IME IN PRIIMEK
Žiga Židan - predsednik
Branislava Vovk
Sonja Kavalar
Branko Hlebanja
Izidor Podgornik
Klavdija Gomboc
Jerneja Smole

GLASOVANJE:

NASLOV
Borovška cesta 38
Dovje 10a
Rateče 16
Log 10
Delavska ulica 21
Log 8a
Podkoren 62d

KRAJ
Kranjska Gora
Dovje
Rateče
Kranjska Gora
Mojstrana
Kranjska Gora
Podkoren

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 2/5: V Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami
se imenujejo:
ŠT.
1
2
3
4
5
6
7

IME IN PRIIMEK
Bogdan Janša - predsednik
Jože Dovžan
Blaž Lavtižar
Vesna Kovačič
Andrej Žemva
Slavko Rabič
Maja Zupan

GLASOVANJE:

NASLOV
Ulica Alojza Rabiča 42a
Delavska ulica 14b
Rateče 163
Dovje 86
Zgornje Rute 86a
Dovje 15a
Čičare 1c

KRAJ
Mojstrana
Mojstrana
Rat3eče
Dovje
Gozd Martuljek
Dovje
Kranjska Gora

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/6: V Statutarno pravno komisijo se imenujejo:
ŠT.
1
2
3
4
5

IME IN PRIIMEK
Ena Adžajlić - predsednica
Tjaša Prusnik
Branislava Vovk
Mihael Vilman
Jelica Majer

GLASOVANJE:

NASLOV
Podkoren 59a
Belca 20c
Dovje 10a
Ulica Jakoba Aljaža 19
Dovje 114

KRAJ
Podkoren
Belca
Dovje
Mojstrana
Dovje

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/7: V Nadzorni odbor Občine Kranjska Gora se imenujejo:
ŠT.
1
2
3
4
5

IME IN PRIIMEK
Lorna Resman
Robert Plavčak
Špela Vovk
Jože Lavtižar
Marija Zupančič Falak

GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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NASLOV
Podkoren 2
Gobela 42
Dovje 10a
Cesta dr. Josipa Tičarja 11
Naselje pod hribom 51

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

KRAJ
Podkoren
Gozd Martuljek
Dovje
Kranjska Gora
Gozd Martuljek

SKLEP 2/8: V Žirijo za priznanja se imenujejo:
ŠT.
1
2
3

IME IN PRIIMEK
Jože Dovžan - predsednik
Ksenija Brajič
Bojan Makovec

GLASOVANJE:

NASLOV
Delavska ulica 14b
Dovje 130
Rateče 79

KRAJ
Mojstrana
Dovje
Rateče

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/9: V Svet glasila se imenujejo:
ŠT.
1
2
3
4
5
6

IME IN PRIIMEK
Franci Koražija
Mirko Rabič
Matjaž Gracar
Klavdija Mlekuž
Jerneja Smole
Stanislav Jakelj

GLASOVANJE:

NASLOV
Dovje 33
Dovje 43
Belca 19a
Kurirska pot 15
Podkoren 62d
Borovška cesta 89

KRAJ
Dovje
Dovje
Belca
Mojstrana
Podkoren
Kranjska Gora

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje kmetije Hlebanja v Srednjem Vrhu. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Boštjan Pristavec je podal podrobnejšo predstavitev.
Saša Smolej iz podjetja APP Jesenice pa je s pomočjo projekcije podala podrobnejšo obrazložitev.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je prestavljeno zasnovo podprl že prejšnji občinski svet in župan.
Bil je menja, da je vredno v naši dolini pospeševati kmetijstvo. Kmetijstvo je ena bistvenih panog,
da naša dolina zgleda urejena.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 2/10: Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem načrtu za območje kmetije Hlebanja
v Srednjem Vrhu v predloženem besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 4.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Spremembe Pravilnika o plačah oziroma plačilih
funkcionarjev ter sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in
članov drugih organov Občine Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Blaž Knific je kot predsednik Komisije za MVVI predstavil zapisnik komisije ter predlagani sklep.
V razpravi so sodelovali:
Jure Žerjav: Bil je mnenja, da gre za navidezno znižanje sejnin, saj je Zakon o uravnoteženju javnih
financ postavil limit pri 7,5%. Pri krajevnih skupnosti pa gre za povišanje sejnin. Predlagal pa je, da
bi popravili pravilnik v delu nadzornega odbora, saj nadzor dobi sejnino za sejo ter za pripravljeno
poročilo.
Janez Mlinar: Pojasnil je, da ko je bil v preteklem mandatu dosežen nivo 7,5%, se sejnine niso več
izplačevale. Bil je mnenja, da s tem ne bodo nič privarčevali. Povečala pa se bodo sredstva za
krajevne skupnosti. Takšnega sklepa ne bo podprl. Če že želijo privarčevati, bi morali narediti tako,
kot so naredili svetniki v Ankaranu. Funkcija občinskega svetnika je častna.
Blaž Knific: V prejšnjem mandatu je sam osebno dobil izplačane vse sejnine.
Janez Mlinar: Pojasnil je, da je sam deloval v enem odboru in je tudi sam dobil izplačane sejnine.
Niso pa vsi svetniki dobili izplačanih vseh sejnin.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je samo en svetnik v preteklem letu dosegel nivo 7,5%. Ni se
strinjal s tem, da dvigujejo maso plač. Prejšnji občinski svet je imel sejnine krepko preko 200 €,
nato so zmanjšali na 200 €. Sedaj pa se njim očita, da so sejnine premalo zmanjšali, ko so določili
znesek 150 €. Zvišali pa so le sejnine za člane svetov krajevnih skupnosti, ki so bile do sedaj 10 €.
Če bodo predlagali, da se ne bo plačevalo, pa bodo sprejeli tudi takšen sklep. Sam se je odpovedal
svoji plači. Sam dela nepoklicno. S svojim korakom je pokazal, da se zaveda, kako pomembna so
finančna gibanja v občinskem svetu. Masa plač se bo znižala. Pa tudi sej ne bo več toliko, kot jih je
bilo do sedaj.
Vesna Kovačič: Pojasnila je, da pravilnik glede plač določa, da tudi če župan ne opravlja funkcije
poklicno dobi 50 % plačila, kot če bi funkcijo opravljal poklicno. V skladu s pravilnikom svetnikom
ne pripada povračilo potnih stroškov. Zaveda se, da je funkcija svetnika častna in bo delala v dobro
občine. Bila je mnenja, da si je v preteklem mandatu plačo zaslužila in je sodelovala. Računa pa tudi
na vse nove svetnike, da bodo delo opravljali pošteno, vestno in v skladu z vsemi predpisi, ter da
bodo zaslužili plačo, ki jim pripada.
Ena Adžajlić: Bila je mnenja, da si tudi člani krajevnih skupnosti zaslužijo višjo plačilo.
Vesna Kovačič: Bila je mnenja, da ni govorila o članih krajevnih skupnosti. Podpira povišanje za
člane krajevnih skupnosti. Poudarila pa je, da delajo vsi.
Žiga Židan: Pojasnil je, da tudi oni mislijo delati v tem sklicu.
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Župan Janez Hrovat je pojasnil, da ni rekel, da ne bo prejemal nobenega nadomestila, ker zakonsko
to ne zdrži. Delo župana pa bo opravljal nepoklicno.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 2/11: Sprejmejo se spremembe Pravilnika o plačah oziroma plačilih funkcionarjev ter
sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in članov drugih
organov občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 33/2008, Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 5/2013).
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 13
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Dokapitalizacija INFRASPORT d.o.o. Kranjska Gora s
stvarnim vložkom. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Na zadnji seji OS v preteklem mandatu ta zadeva ni bila potrjena. Res pa je, da
svetniki tudi niso dobili podatkov o poslovanju podjetja Infrasport več kot enkrat. Bil ja mnenja, da
bi morali svetnikom vsako leto poročati o poslovanju podjetja. Predlagal je sestanek z vsemi
družbeniki, da se dogovorijo o razvoju družbe. Govoriti bodo morali tudi s predstavnikom občine v
nadzornem organu.
Janez Mlinar: Strinjal se je, da se zadeve uredijo. Imel je pomislek glede ideje o reševanju finančnih
težav z odprodajo garaž. Z odprodajo bodo dobili nove lastnike, ki bodo odločali o stvareh.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da ga je dokapitalizacija pričakala prvi dan prevzema mandata.
Zadeva se je vlekla že nekaj let. Podjetje Infrasport pa žal ni edini, ki bo zrel za obširno in tehtno
obravnavo na občinskem svetu. Pri njem se je oglasil Blaž Veber, ki ga je prosil za dokapitalizacijo
Infrasporta. Dokapitalizacija je prvi korak k rešitvi zadeve. Z dokapitalizacijo in s prenosom
zemljišč pod dvorano bi dosegli, da bo podjetje s prodajo parkirnih mest zaslužilo okoli 150.000€.
S temi sredstvi bi poravnali obveznosti do dobaviteljev, ki bi lahko podjetje peljali v stečaj. Sprejeti
bodo morali tudi sanacijski program.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 2/12: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014 se dopolni
z vložitvijo stvarnega vložka z naslednjimi nepremičninami: parc. št. 13/21, zemljišče pod
stavbo v izmeri 60 m2, parc. št. 13/22, zemljišče pod stavbo v izmeri 43 m, parc. št. 13/23,
zemljišče pod stavbo v izmeri 61 m2 in parc. št. 14/19, zemljišče pod stavbo v izmeri 29 m2, vse
k.o. 2169 – Kranjska Gora. V naravi te nepremičnine predstavljajo zemljišče pod stavbo z
naslovom Kolodvorska ulica 1 C, Kranjska Gora, ki ima v katastru stavb določeno številko
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1308. Ocenjena vrednost stvarnega vložka vseh navedenih zemljišč, po cenitvi sodnega
izvedenca in cenilca Danila Klinarja, znaša 61.760,00 EUR.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/13: Občina Kranjska Gora predlaga skupščini družbe Infrasport d.o.o. Kranjska
Gora, da kot družbenik dokapitalizira to družbo s stvarnim vložkom, ki ga predstavljajo
naslednje nepremičnine – zemljišča pod stavbo parc. št. 13/21, 13/22, 13/23 in 14/19, vse k.o.
2169 – Kranjska Gora, ki po cenitvi predstavljajo ocenjeno vrednost v višini 61.760,00 EUR.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2/14: Družbenik za podpis vseh listin, ki bodo potrebne zaradi vpisa povečanja
osnovnega kapitala družbe Infrasport, d.o.o. Kranjska Gora, pooblašča župana Janeza
Hrovata.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Predlog strokovnih podlag za postavljanje reklamnih
objektov. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Janez Mlinar: Zanimalo ga je, če bo to prihodek dvorane.
Alojz Jakelj je pojasnil, da bo to dohodek lastnika objekta.
Vesna Kovačič: Poudarila je, da niso dobili celega izseka strokovnih podlag. Nič pa ni imela proti
postavitvi reklamnih tabel.
Alojz Jakelj je pojasnil, da so v strokovnih podlagah tudi merila.
Bogdan Janša: Ali so to celotne strokovne podlage?
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Alojz Jakelj je pojasnil, da je to samo izsek iz strokovnih podlag.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da so te podlage posledica odloka, ki ga je sprejel prejšnji občinski
svet. S tem odlokom so očistili dolino reklamnih tabel, s tem je dolina postala pusta in nezanimiva.
To je ves čas tudi sam opozarjal. Obljubil je, da bodo odlok korektno popravili, da bodo domačini
lahko kvalitetno oglaševali v naši dolini. Odstraniti so morali tudi občinske usmerjevalne table.
Zaradi tega je bil na zagovoru pri gospodarstvu.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 2/15: Sprejmejo se strokovne podlage za postavljanje reklamnih objektov v Občini
Kranjska Gora v besedilu poglavja VI. REKLAMNI OBJEKTI, ki je sestavni del projekta
TURISTIČNA OBVESTILNA SIGNALIZACIJA OB OBČINSKIH CESTAH V OBČINI
KRANJKSA GORA, ki ga je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o.
iz Šenčurja.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
2/1 - Jože Dovžan – vprašanje – ustno
Krajani KS Dovje Mojstrana sprašujejo in opozarjajo občino, kako in na kakšen način je bila
dovoljena sortirnica plastike oziroma smeti v bivših prostorih kovinske opreme. Kaj lahko storijo z
ekološke nesprejemljivo proizvodnjo, da bodo dovoljenja v bodoče bolj transparentna.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo pripravili odgovor.
2/2 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z poplavno študijo za našo občino?
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo pripravili odgovor.
2/3 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Kako je z razpisom in ostalimi aktivnostmi glede malih čistilnih naprav, ki jih sofinancira občina?
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo pripravili odgovor.
2/4 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Na krajevnih skupnostih so prejeli na vpogled nove statute. Predlagal je, da bi statute krajevnih
skupnosti pregledala tudi Statutarno pravna komisija, ki je bila imenovana na tej seji.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo pripravili odgovor.
2/5 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je s financiranjem Ljudskega doma?
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Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je prišlo do zapletov glede sofinanciranja. Zadeva je bila
odobrena in finančno ni vprašljiva. So bili pa problemi z dokumentacijo, zaradi katere dela stojijo.
Izrazil je upanje, da bo zadeva izpeljana v roku.
2/6 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Krajani Dovja in Mojstrane podajajo pobudo, da bi se pripravilo nekakšno obvestilo, da bi ga dali
na smetnjak, ko potrebujejo nove vrečke za smeti. Ko bi delavci komunale videli to obvestilo, bi pri
zabojniku postili vrečke.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo pripravili odgovor.
2/7 – Žiga Židan – vprašanje – ustno
Predlagal je, da se pozove komunalo, da pred zimo pospravi nesnago ob občinskih cestah.
Župan Janez Hrovat je dejal, da se bo o tem pogovoril z direktorico komunale.
2/8 – Jure Žerjav – vprašanje – ustno
Dobili so obvestilo, da se prodaja službeno vozilo. Zanimalo ga je, če se je vozilo že prodalo?
Kakšna je bila cena vozila? Predlagal je, da bi objavili javno zbiranje ponudb.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da se bodo za vozilo zbirale ponudbe. Vozilo pa še vedno stoji v
garaži.
2/9 – Jure Žerjav – pobuda – ustno
Glede plakatiranja je bil menja, da ljudje v našo dolino ne hodijo zaradi jumbo plakatov. Hodijo
namreč zaradi naravnih lepot. V odloku ne piše, da je potrebno odstranjevati turistično signalizacijo.
Kar se je pa dogajalo ob državni cesti pa je stvar Direkcije za ceste. Problem plakatiranja je bil, da
so se izvajalci izognili plačila komunalne takse.
Župan Janez Hrovat je bil menja, da je prejšnjo oblast skrbelo to, da niso prejeli finančnih sredstev
od reklamnih tabel. Zato so bili pripravljeni odstraniti tudi vse table lokalnega gospodarstva.

Ad 8.
Župan Janez Hrovat je podal naslednji informaciji:
- Glede proračuna je pojasnil, da bodo pripravili gradivo za prvo branje do decembrske seje.
- Za v.d. direktorico občinske uprave je imenoval Egidijo Košir Mrovlje. Rajko Puš pa je šel
nazaj na Oddelek za gospodarstvo.
- Imenoval je Blaža Knifica za podžupana občine.
- Vesno Okršlar je na podlagi razpisa, ki je bil zaključen pred 10 dnevi imenoval za novo
direktorico občinske uprave.
- Ljudski dom je v fazi gradnje. Prišlo je do nekaj zapletov glede načrtov. Občina bo imela zaradi
tega okoli 40.000 € dodatnih stroškov.
- V Gozdu Martuljku se izvaja razširitev bankine (pločniki). Pojavlja pa se velik problem z
utrditvijo bankine pred zimo. Dokler država ne bo odobrila sredstev za obnovo ceste, se pločniki
ne morejo končati. Še nekaj lastnikov pa še ni prodalo zemljišča.
- Vodohran Dovje se je pričel izvajati proti jeseni. Zadeva je ustavljena zaradi drsečega in
mokrega terena. Izvršena bo zaščita gradbene jame. Gradnja se bo po predvidevanjih nadaljevala
spomladi.
- V naslednjem letu dobo dokončali igrišče v Ratečah.
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Poteka okraševanje vasi. S turističnimi društvi so se dogovorili, da se postavijo tudi smrekice. V
Kranjski Gori se bodo uredile tudi jaslice.
Za naslednje leto bodo v proračunu namenili več sredstev za projekte. S temi projekti bodo
kandidirali na bodoči finančni perspektivi.

Blaž Knific se je zahvalil za zaupanje ob imenovanju za podžupana. Pojasnil je, da bo vsako sredo
od 14 do 17 ure dosegljiv na občini Kranjska Gora.
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Janez Hrovat
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