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ZAPISNIK
4. seje sveta KS Kranjska Gora, ki je bila v torek, 23.1.2007, ob 18. uri, v sejni sobi
Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Kerštajn Robert, Jakelj Janko, Albreht Anton, Modrič Vitomir, Cuznar Mirko,
Lavtižar Špela – tajnica KS
Odsotnost sta opravičila Miklič Slavko in Cuznar Samo
Odsotna: Žerjav Mirjam
Predlagan in sprejet je bila naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 3. seje
2. pregled gradiva 3. seje OS
3. Imenovanje podpisnikov – finančno poslovanje
4. predlogi in pobude
K točki 1.
Prisotni člani sveta KS so pregledali zapisnik 3. seje in sprejeli
Sklep:
Člani sveta KS Kranjska Gora potrjujejo sklepe zapisnika 3. seje sveta KS.
Albreht Anton je med drugim pohvalil JP Komunalo, saj so delavci po novoletni zabavi na
prostem takoj vse počistili.
K točk 2.
Predsednik je vse prisotne seznanil z gradivom za sejo OS. Seznanil jih je z izvolitvijo
predstavnikov v odbore in komisije pri OS. Na kratko je predstavil tudi pomembnejše
postavke iz proračuna za leto 2007. Pri pregledu gradiva se je pojavilo tudi vprašanje, ali so
sredstva iz naslova odlagališča Mala Mežakla namenska. Odločili so se, da bo vprašanje
predsednik postavil na sestanku s podžupanom.
Predsednik je prisotne seznanil z vsebino sestanka predsednikov KS in podžupana Požarja,
sklicanega za sredo, 24.1.2007.
Sklep:
Člani sveta KS so se delno seznanili z gradivom za sejo OS.

K točki 3.
Tajnica je pojasnila, da morajo biti za finančno poslovanje KS določeni podpisniki. Člani
sveta so izbrali Albrehta Antona, Modriča Vitomirja in Janka Jaklja.
K točki 4.
• Obratovalni čas gostinskega lokala »VOPA PUB«
Dne 23.1.2007, je bil z Občine Kranjska Gora posredovan dopis, oz. prošnja za mnenje glede
obratovalnega časa omenjenega lokala. Člani sveta so zadevo proučili in na podlagi razprave
sprejeli
Sklep:
Lokalu »VOPA PUB« se omogoči delovanje v podaljšanem delovnem času od 7.00. do
3.00. ure (petek in sobota) in od 7.00. do 1.00. ure (od ponedeljka do četrtki in nedeljo)
pod pogojem, da obrat izpolnjuje vse sanitarno tehnične pogoje, lastnik pa naj poskrbi
za javni red in mir po 22. uri.
• Šolski prevozi otrok iz Podkorena
V preteklosti je bil že večkrat predstavljen problem šolskega prevoza otrok iz Podkorena.
Starši namreč želijo, da bi šolski avtobus pobiral otroke v vasi Podkoren, kakor je bilo v
preteklosti, ne pa na avtobusni postaji, saj so otroci, ki zjutraj prečkajo cesto v veliki
nevarnosti. Cuznar Mirko je v imenu VO Podkoren prosil, da predsednik tudi to problematiko
izpostavi ne sestanku s podžupanom.
Predlog VO Podkoren je bil tudi, da se v Zdravstvenem domu Kranjska Gora poizkuša
ponovno uvesti posvetovalnica za otroke, vsaj enkrat tedensko. Člani sveta KS predlog
podpirajo in prosijo predsednika, da tudi ta predlog posreduje na sestanek s podžupanom.
•

Jakelj Janko je opozoril na problem pluženja v Smerinju, saj nekateri lastniki z
gradnjami na svojih parcelah posegajo v cesto. Meni, da bi Občina v primeru, ko
nekdo poseže na občinsko zemljišče, morala ustrezno in hitro ukrepati.

Seja je bila zaključena ob 20.00.

Pripravila:
Špela Lavtižar,
Višji referent II
PREDSEDNIK SVETA KS:
Albreht Anton

Poslano:
• Članom sveta KS
• Občina Kranjska Gora – Brudar, Černe, Skumavc, Mertelj, Pristavec
• arhiv

