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ZAPISNIK
3. seje sveta KS Kranjska Gora, ki je bila v torek, 15.12.2014, bo 17. uri v sejni sobi
Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Gregorič Anže, Jakelj Jakob, Lavttižar Oman Matjaž, Dasović Marko, Miklič
Slavko, Smolej Tamara, Hrovat Janez, - župan, Žerjav Mirjam - LTO, Veber Blaž – LTO,
Lavtižar Špela – tajnica KS
Opravičeno odsotna: Uderman Liljana
Seja se je snemala.
Predlagan in sprejet bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 2. seje
2. Pregled gradiva 3. seje OS
3. Predlog vzdrževanja občinskih cest
4. Urejanje tekaških poti v občini Kranjska Gora
5. Predlogi in pobude
K točki 1.
Prisotni so pregledali sklepe zapisnika 2. seje in sprejeli
Sklep:
Člani sveta KS Kranjska Gora potrjujejo sklepe zapisnika 2. seje.
K točki 2.
Župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat je prisotnim predstavil gradivo za sejo. Glede
proračuna je pojasnil, da se postopoma manjša. Ker ima Občina začeto veliko investicijo,
izgradnjo novega ljudskega doma, kjer bo potrebnih preko 1.000.000,00 EUR lastnih
sredstev, veliko prostih sredstev za leto 2015, ni. Pojasnil je, da mu vsebina projekta ni všeč,
moti pa ga tudi to, da bo dokončan objekt veliko breme za občinski proračun. Vsebine
projekta se zaenkrat ne da spremeniti, ker bi s tem izgubili evropska sredstva.
K točki 3:
Na podlagi krajše razprave so prisotni sprejeli
Sklep:
V plan razvoja občinski cest naj se uvrsti naslednje ceste:
 Od št. Podbreg 27, do Vršiške ceste 34;
 Makadamska cesta za železničarskim domom
 Vitranška
 Bezje
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Od »Zagmajnice« do Petacovega mosta.
NUJNO potrebno je urediti prehod čez regionalne cesto v Bezju in prehod pri
Blenkužu.

K točki 4.
Ker je Svet KS Kranjska Gora na seji obravnaval problematiko urejanja tekaških prog na
območju občine Kranjska Gora, so bili na sejo vabljeni tudi predstavniki LTO Kranjska Gora
in RTC žičnice Kranjska Gora.
Direktorica LTO Mirjam Žerjav je razložila, da ima LTO namenjenih 32.000,00 EUR za
vzdrževanje tekaških poti. Sredstva niso namenjena samo teptanju. Del je namenjen tudi
gradbenim delom, ki jih je ob tekaških progah potrebno opraviti, odškodninam za zemljišča,
ki so sicer zelo majhne ter postavitvi in vzdrževanju stranišč.
Tepta se 40 km tekaških prog (Tamar, Planica, Kranjska Gora, Gozd Martuljek , Mojstrana).
Za teptanje prog ima LTO podpisano pogodbo z RTC Žičnicami Kranjska Gora. Z
razpoložljivimi sredstvi se vsi trudijo, da bi bile proge čim bolje urejene. Proge se urejajo
ponedeljek, sreda in petek, med počitnicami pa vsak dan.
Roman Slivnik (RTC Žičnice) je pojasnil, da je razpoložljivih sredstev dovolj v idealnih
razmerah. Zadnjo sezono so imeli veliko težav z vremenom, zato je bilo progo potrebno
urejati večkrat. Ko pa je konec sezone zapadlo dovolj snega in so bile razmere dobre, je
denarja zmanjkalo.
Na podlagi razprave so prisotni oblikovali nekaj predlogov.
1. Blaž Veber – LTO je predlagal, da bi dnevno urejali poligon za hotelom Kompas
in poligon za bivšim mejnim prehodom v Ratečah. Povezave bi urejali po potrebi.
2. Z odlokom o tekaških progah bi bilo nujno potrebno urediti prepoved
poučevanja teka na smučeh »na črno«.
3. Z odlokom bi morali določiti mesta za infrastrukturo, ki bi omogočala
oglaševanje sponzorjev. Na ta način bi pridobili dodatna sredstva za urejanje
tekaških prog.
S predlogi so se vsi prisotni strinjali in se odločili, da se jih posreduje županu in
občinskemu svetu občine Kranjska Gora.
K točki 5:
Matjaž Lavttižar Oman je pohvalil uslužbenca JP Komunale Kranjska Gora, gospoda
Stubičarja, za lepo urejeno okolico pokopališča v Logu.
Dasović Marko je predlagal, da bi v okolici športnega parka Ruteč postavili nekaj postaj za
trim stezo.
Gregorič Anže je prisotne seznanil s snemanjem kratkega filma o uporabi defibrilatorjev. Rad
bi vključil tudi mlajše občane. Prisotni se s predlogom strinjajo.
Gregorič Anže je želel, da se glede na odsotnost sedanje podpredsednice Uderman Liljane,
imenuje na mesto podpredsednice Smolej Tamara.
Prisotni so sprejeli
Sklep:
Za podpredsednico Sveta KS Kranjska Gora se imenuje Tamara Smolej.
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Seja je bila zaključena ob 19.50.

Zapisala:
Špela Lavtižar,
Višji referent II
PREDSEDNIK SVETA KS:
Anže Gregorič
Poslano:
 Člani sveta KS
 Arhiv
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