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: 14.09.2017
Z A P I S N I K
18. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 13.09.2017 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
➢ ŽUPAN: Janez Hrovat
➢ ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Žiga Židan, Katarina Štravs, Jože
Dovžan, Branislava Vovk, Tjaša Prusnik, Jure Žerjav, Ena Adžajlić, Bogdan Janša, Janez
Mlinar, Blaž Lavtižar, Branko Hlebanja, Vesna Kovačič, Anton Požar, Janja Dolhar in Janja
Seljak. (15 od 16)
Sonja Kavalar - odsotna
➢ PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Vesna Okršlar, Egidija
Košir Mrovlje, Monika Jakelj, Alojz Jakelj, Vesna Kunšič, Darja Pikon, Milan Rogelj,
Andrej Avsenek in Janez Mertelj.
➢ PRISOTNI NOVINARJI: Ekipa ATM TV.
Seja je posneta na elektronski medij.
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.
SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

I.
1.

Obravnava in sprejem zapisnika 17. seje

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je dal v obravnavo in sprejem zapisnika 17. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnike prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 18/1: Potrdi se zapisniki 17. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
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.
9.
10.
11.
12.
13.

DNEVNI RED:

Komisija za MVVI – nadomestni član
Druge spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kranjska
Gora za leto 2017
Druge spremembe Stanovanjskega programa občine za leto 2017
Odloka o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017
Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2017
Predstavitev delovanja javnega zavoda Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora
Predstavitev delovanja javnega zavoda Osnovna šola 16.decembra Mojstrana
Poročilo o stanju v gozdovih zaradi lubadarja in predstavitev ukrepov za odpravo posledic
Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za
leto 2016
Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Javnega podjetja Komunala Kranjska Gora
d.o.o. na segmentu Pokopališke in pogrebne dejavnost in izvajanja Javnih naročil v letu 2016
Ukinitev statusa javnega dobra pri nepremičninah
Vprašanja in pobude
Informacije

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

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Komisija za MVVI – nadomestni član. Pojasnil je, da je ob
nastopu funkcije direktorja Komunale Kranjska Gora Blaž Knific odstopil, kot svetnik Občinskega
sveta. S tem mu je tudi prenehala funkcija predsednika Komisije za MVVI.
Predlagal je, da se v Komisijo za MVVI imenuje nadomestno članico, svetnico Tjašo Prusnik, ki bo
tudi predsednica komisije.
Ker ni bilo razprave je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 18/2: V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje:
•
Tjašo Prusnik – predsednica

GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Ad 2.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Druge spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 2017. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Opozorila je na funkcionalno zemljišče parc.št. 20/25 k.o. Dovje. Zanimalo jo je,
kako je z mnenjem krajevne skupnosti? Opozorila je, da je bilo to funkcionalno zemljišče v
preteklosti pot, ki so jo uporabljali ob vzdrževanju glavne ceste. S to prodajo del Dovja ne bo imel
možnost obvozne poti. Predlagala je, da bi si zadevo pred prodajo še enkrat ogledali. Eden od
lastnikov tudi nima urejenih parkirnih prostorov.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da so bili k parcelaciji povabljeni vsi lastniki po
zemljiškoknjižnem stanju. Krajevna skupnost se je strinjala s to prodajo.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da si bo zadevo še enkrat ogledal.
Jure Žerjav: Opozoril je, da bi morala občina sprejeti tudi letni načrt ravnanja s premičnim
premoženjem. Predlagal je, da bi v načrtu ostal nakup zemljišča za most za tekače. Planiran je
zakup parkirišča pri Zelencih. Poleg parcele 465/5 k.o. Podkoren je z agrarno skupnostjo
dogovorjen zakup za parcelo 465/8. k.o. Podkoren za katero pa naj bi bila sklenjena najemna
pogodba. Pri prihodkih, ki jih ima občina ni nobene potrebe, da občina razprodaja svoj stanovanjski
fond.
Janja Dolhar: Opozorila je na pot iz centra Rateč proti cerkvi. Ob urejanju ceste skozi Rateče so se
krajani pritoževali, da je ta pot sedaj zaprta. V zgodovinskih izpisih pa piše, da je bila to pot. Prosi,
če se zadevo preveri. Strinjala se je tudi, da je potrebno most za tekače nujno narediti.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je sam pristaš tekaških prog. Z lastnikom zemljišča se še niso
uspeli dogovoriti za odkup zemljišča. Izredno pa je bil vesel, da so se dogovorili za ureditev
parkirišča pri Zelencih.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 18/3: Sprejmejo se 2. (druge) Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 13
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.
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Ad 3.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Druge spremembe Stanovanjskega programa občine za leto
2017. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: V kateri fazi je blok v fabrki v Mojstrani? Za stavbo na Dovjem je veliko
dodatnega dela. Občina stanovanja prodaja novih pa ne gradi. Zanimalo jo je, kako je sedaj s hišo v
Mojstrani?
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da so zaradi zahtev Zavoda za kulturne dediščine cene zares visoke.
Sanacija je v fazi, da stavbe ne morejo pustiti tako, kot je. Občina si ne more sredi Dovjega
privoščiti, da bi šla v polovično sanacijo. Naslednje leto se gre v prenovo vasi Dovje. Gradijo se
nova stanovanja. Objekt v Mojstrani pa je v celoti preneseno na občino. Ta hiša bo imela dve ali tri
bivalne enote. Glede prodaje stanovanja pa je pojasnil, da kopičenje starih stanovanj ni produktivno.
Podal je primer sosednjih držav. Njegova vizija je, da so stara stanovanja prodajo in zgradijo nova
stanovanja.
Jure Žerjav: Strinjal se je, da kopičenje starih stanovanj ni produktivno. Vprašal pa se je, kaj pa je
drugega Dovje 41? Idejna zasnova obnove stavbe na Dovjem je bila potrjena že v letu 2015. Za to
stavbo je bilo objavljeno javno naročilo. Že leta 2015 se je vedelo, kaj je treba narediti s fasado in se
sedaj ne morejo izgovarjati na zahteve Zavoda za kulturno dediščino. Vsi ti podatki so objavljeni na
občinski spletni strani. Za ta objekt so prvotno potrdili 150.000 €, sedaj so že pri 360.000 € za
začasne stanovanjske potrebe. Izrazil je upanje, da teh stanovanj ne bodo prodajali po 800 €, ker
sedaj v njih vlagajo preko 2.000 € na kvadratni meter. Ni bilo odgovorjeno, kje je gradbeno
dovoljenje za blok v fabrki. 10.6.2016 je bil v Uradnem listu objavljen program sofinanciranja
zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Na ta način bi lahko postavili blok v
fabrki.
Župan Janez Hrovat je bil mnenja, da sanacija stavbe sovpada z ureditvijo vasi Dovje. Glede bloka
v fabrki je pojasnil, da tej gradnji nasprotujejo prebivalci na tem območju.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 18/4: Sprejmejo se druge spremembe Stanovanjskega programa občine Kranjska
Gora za leto 2017.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 15
ZA – 13
PROTI – 2

Ad 4.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odloka o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za
leto 2017. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Monika Jakelj in župan Janez Hrovat sta podala podrobnejšo obrazložitev.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je svetnik Jure Žerjav vložil dva amandmaja in sicer:
Amandma št. 1:
Proračunska postavka 190316 INVESTICIJE OŠ J. VANDOTA se zviša za 60.000 € za namen
gradnje igrišča pri osnovni šoli (konto 420402).
Za 60.000 € se zniža proračunska postavka 180514 INVESTICIJE V ŠPORTNO
INFRASTRUKTURO – ureditev zemljišča golf igrišče Kranjska Gora (Konto 420500).
Obrazložitev: Ker s projektom obnove igrišča pri osnovni šoli Občina na razpisu ni bila uspešna je
bolje, če igrišče obnovi z lastnimi sredstvi, na razpisu pa kandidira z izgradnjo igrišča za golf v letu
2018.
Stališče župana Janeza Hrovata je bilo, da se amandma zavrne. V dogovoru z ravnateljem bodo
naročili projekt za večjo sanacijo igrišča. Zadevo bodo izvedli v naslednjem letu.
Župan Janez Hrovat je vprašal predlagatelja Jureta Žerjava, če amandma umakne. Ker predlagatelj
amandmaja ni umaknil je župan Janez Hrovat dal amandma št. 1 na glasovanje:
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 2
PROTI – 13

Amandma št. 1 ni bil sprejet.
Amandma št. 2:
Proračunska postavka 130222 MOSTOVI IN BRVI se zviša za 129.000 € za namen odkupa
zemljišč za most na tekaški progi čez cesto Rateče – Planica (Konto 420600) v višini 16.000 € in
izgradnje mostu na tekaški progi čez cesto Rateče – Planica (Konto 420401) v višini 113.000 €.
Za 38.000 € se zniža postavka 130231 PARKIRIŠČA – zakup Zelenci (Konto 402603), za 91.000 €
se zniža postavka 130210 VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH,
sanacija dotrajanih asfaltnih površin na območju občine (Konto 420500).
Obrazložitev: Zaradi vedno večjega števila tekačev na smučeh v Ratečah in zaradi varnosti je
izgradnja mostu potrebna. Vzdrževalna dela se v določenem delu lahko izvedejo v letu 2018.
Stališče župana Janeza Hrovata je bilo, da se amandma zavrne. Zaradi neuspešnega pogajanja za
pridobitev zemljišč projekt v letošnjem letu ni izvedljiv. Takoj, ko bo soglasje za prodajo zemljišča,
bo denar namenjen v proračunu.
Župan Janez Hrovat je vprašal predlagatelja Jureta Žerjava, če amandma umakne. Predlagatelj se je
strinjal, da amandma umakne.
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Župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 18/5: Sprejme se Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora 2017 z
obrazložitvami in načrt razvojnih programov za obdobje 2017 - 2020.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 13
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta
2017. Člani sveta so poročilo prejeli že v mesecu juliju.
Monika Jakelj je podala podrobnejšo obrazložitev.
Župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 18/6: Občinski svet se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna Občine
Kranjska Gora za obdobje od 1.1. do 30.6.2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Predstavitev delovanja javnega zavoda Osnovna šola Josipa
Vandota Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Milan Rogelj je s pomočjo projekcije podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 18/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z delovanjem javnega
zavoda Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

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

Ad 7.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Predstavitev delovanja javnega zavoda Osnovna šola
16.decembra Mojstrana. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Darja Pikon je s pomočjo projekcije podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 18/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z delovanjem javnega
zavoda Osnovna šola 16. decembra Mojstrana.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o stanju v gozdovih zaradi lubadarja in
predstavitev ukrepov za odpravo posledic. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Andrej Avsenek in Janez Mertelj iz Zavoda za gozdove sta s pomočjo projekcije podala
podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Jože Dovžan: Zanimali so ga razlogi za prenašanje lubadarja. Ali je lahko za to krivo skladišče lesa
ob Savi?
Janez Mertelj je pojasnil, da bi lahko bila možnost prenosa iz skladišča vendar je bilo to skladišče
že v preteklosti, ko ni bilo lubadarja. Žarišča so sedaj tako velika, da lastniki sami tega ne zmorejo
pospraviti, podjetij, ki se s tem ukvarjajo je pa premalo, da bi vse lahko pospravili. Včasih so imeli
eno centralo skladišče, kjer je bilo potrebno lupiti debla. Sedaj se vozijo debla neolupljena.
Andrej Avsenek je še dodal, da so problem tudi predpisi.
Jure Žerjav: Zanimalo ga je, kakšna je situacija v Italiji in Avstriji?
Andrej Avsenek je pojasnil, da je v Italiji zadeva podobna kot pri nas. Veliko žarišč se sploh ne
pospravlja. Lubadar sedaj prihaja v Rateče iz Italijanske smeri. V Avstriji pa je zadeva drugačna.
Tam velja red in disciplina tudi na področju lubadarja. Zadevo gledajo tudi ekonomično.
Janez Mertelj je še dodal, da se bodo dobili z Italijani na sestanku. V Avstriji pa lansko leto niso
beležili toliko lubadarja. V letošnjem letu pa tudi od tam poročajo o večjih žariščih lubadarja.
Branko Hlebanja: Delovno pravna zakonodaja in birokracija ovira delo v gozdu. Marsikateri lastnik,
bi lahko pomagal tudi sosedu vendar je to delo na črno.
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Andrej Avsenek je pojasnil, da se je minister ogledal Dovje. Pripravlja se zakon o ukrepih za
odpravo posledic škode zaradi podlubnikov. Zakon predvideva tri pomembne ukrepe.
Žiga Židan: Ker so sprejeli sredstva za izobraževanje je predlagal, da bi s tem seznanili lastnike
gozdov.
Andrej Avsenek in Janez Mertelj sta se strinjala, da se izobražuje lastnike gozdov.
Vesna Kunšič je pojasnila, da se na Zavodu za gozdove že dogovarjajo za izvedbo tečajev.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da so predlagani sklep predlagali na koordinaciji županov.
Andrej Avsenek je predlagal dopolnitev predlaganega sklepa s stavkom : Zato naj se množični
napad podlubnikov in drugih naravnih škodljivcev v gozdu uvrsti med naravne nesreče.
Člani občinskega sveta so se strinjali, da se sklep s tem stavkom dopolni.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 18/9: Na podlagi strokovne predstavitve pristojnih služb o vprašanju sanacije gozdov
po napadu podlubnikov, občinski svet Občine Kranjska Gora ugotavlja, da gre v primeru
napada podlubnikov in sanacije na območju Občine Kranjska Gora za naravno nesrečo, ki ni
enkratna, kot je to v primeru neurja, toče ali pozebe, temveč bo trajalo še desetletja.
Zato naj se množični napad podlubnikov in drugih naravnih škodljivcev v gozdu uvrsti med
naravne nesreče.
Pozivamo predsednika Vlade in pristojno ministrstvo, da se učinkoviteje odzove na nastalo
situacijo s pripravo akcijskega plana reševanja te problematike.
Vladi in pristojnemu ministrstvu se predlagajo naslednje rešitve:
a. Sistem subvencij naj se poenostavi in s tem postane učinkovit, tako, da se ne
prenaša prakse dodeljevanja subvencij iz kmetijskega področja na gozdarstvo.
b. Lastnikom gozdov, ki so v zahtevanih rokih zaključili sanitarno sečnjo in izvedli
v skladu z odločbo Zavoda za gozdove določene zatiralne ukrepe v gozdovih, se
nameni subvencija in se jih oprosti plačila davčnih obveznosti v zvezi s temi
gozdovi.
c. Zagotovijo naj se subvencije za sajenje in obnovo gozdov.
d. Zagotovijo se dodatna finančna sredstva za delovanje Zavoda za gozdove,
Območna enota Bled, Krajevna enota Jesenice.
Na osnovi sprejetih predlaganih sklepov Občinski svet Občine Kranjska Gora od
predsednika Vlade in pristojnega ministrstva pričakuje, da ga bo čim prej seznanil s
konkretnimi rešitvami oziroma akcijskim planom.
GLASOVANJE:

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

Ad 9.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega
računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 18/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklepi so bili sprejeti.

Ad 10.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Javnega
podjetja Komunala Kranjska Gora d.o.o. na segmentu Pokopališke in pogrebne dejavnost in
izvajanja Javnih naročil v letu 2016. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 18/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru poslovanja Javnega podjetja Komunala Kranjska Gora d.o.o. na
segmentu Pokopališke in pogrebne dejavnost in izvajanja Javnih naročil v letu 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 11.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Ukinitev statusa javnega dobra pri nepremičninah. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev. Predala je, da bi sklep dopolnili v skladu
z razpravo pri 2. točki dnevnega reda.
V razpravi je sodelovala:
Vesna Kovačič: Predlagala je, da naj si zadevo ogleda pristojen odbora. Sklep bi pa sprejeli po
terenskem ogledu.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo o sklepu glasovali sedaj. Si bodo pa zadevo na terenu
ogledali.

9

Župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 18/12: Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Nepremičninam – zemljiški parceli 2010/25 in 2010/27, obe katastrska občina 2171 Dovje, se
ukine status grajenega javnega dobra.
II.
Pri nepremičnini katastrska občina 2171 Dovje parcela 2010/25, ID znak: parcela 2171
2010/25 in nepremičnini katastrska občina 2171 Dovje parcela 2010/27, ID znak: parcela 2171
2010/27, se izbriše zaznamba javnega dobra.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi.
SKLEP 18/13: Sklep 18/12 se izvede po izvedenem ogledu in ugotovljenih dejstvih pristojnega
odbora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.

Ad 12.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da so na podlagi svetniškega vprašanja svetniki s strani Osnovnega
zdravstva Gorenjske dobili odgovor glede pediatra.
18/1 – Jože Dovžan – pobuda - ustno
Prebral je dopis članic za zdravje, ki so ponovno izpostavile problem odpadkov na območju bivšega
KO-OPa v Mojstrani.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da se občina zaveda te problematike. Z vsemi vpletenimi so se
sestali.
Bogdan Janša je pojasnil, da so si dva dni nazaj z lastniki, inšpektoratom, komunalo in direktorico
občinske uprave zadevo še enkrat ogledali na terenu. Čakanje na postopke inšpekcije je prepočasno.
Poizkušali so pospešiti zadevo. Izrazil je upanje, da bodo lastniki čim prej zadevo sanirali. Občina
je še vedno pripravljena zadevo odkupiti. Dogovoriti pa se je potrebno glede odpadkov.
Vesna Okršlar je pojasnila, da je bil za bivšega lastnika, ki je šel v stečaj že izveden inšpekcijski
postopek. Sedaj se skušajo z novim lastnikom dogovoriti.
18/2 – Jure Žerjav – pobuda - ustno
Pojasnil je, da se je včeraj začela obnova križišča v Ratečah. Izvajalec je cesto proti Planici
preprosto zaprl na način, da je označil obvoz po kolesarski poti iz Podkorena. Planico so s tem
odrezali od sveta. Bil je mnenja, da je občina storila napako, ko je dovolila zapore cest. Ne ve, kako
bo potekal dvosmerni promet tudi avtobusov po kolesarski poti. Opozoril je, da imajo v Planici
sedaj več dogodkov. Povezal se je z direkcijo za ceste.
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Župan Janez Hrovat je pojasnil, da so se na sestanku dogovorili, o možni rešitvi obvoza. Zahvalil se
je dvema lastnikoma zemljišč, ki sta soglašala z ureditvijo začasne poti preko njunih zemljišč.
18/3 – Vesna Kovačič – pobuda - ustno
Opozorila je na uvoz na Dovje. Ob zaprtju karavanškega predora je bilo toliko prometa, da
prebivalci Dovja niso uspeli priti na glavno cesto. Podala je pobudo, da se to križišče uredi na
drugačen način.
Bogdan Janša je pojasnil, da je zid ob križišču na Dovjem zavarovan. Je pa država seznanjena s
problematiko tega križišča.
18/4 – Vesna Kovačič – vprašanje - ustno
Ali je možno dobiti več košev za pasje odpadke?
18/5 – Vesna Kovačič – vprašanje - ustno
Zanimalo jo je, do kdaj bo postavljen gradbeni oder pri stari osnovni šoli na Dovjem? Prebivalci
sedaj ne morejo naročiti niti kurilnega olja, ker je pot preozka.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da ima izvajalec rok do 25. oktobra, da zadevo zaključi.

Ad 13.
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.03 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Janez Hrovat
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