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ZAPISNIK
14. seje sveta KS Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 10.9.2012, ob 19. uri, v sejni sobi
Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Cuznar Samo, Jakelj Janko, Benet Drago, Hlebanja Branko, Modrič Vitomir, Kerštajn
Robert, Nučič Tatjana, Zupančič Jože podžupan.
-

Odsoten: Miklič Slavko
Seja seje snemala.
Predlaganje bil naslednji
DNEVM RED:

1. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 13. seje
2. Pregled gradiva 18. seje OS
3. Predlogi in pobude
Zaradi odsotnosti tajnice KS Kranjska Gora so prisotni glede dnevnega reda sprejeli
Sklep:
Pregled zapisnika 13. seje se prenese na 15. sejo Sveta KS Kranjska Gora. Potrjen
dnevni red za 14. sejo:
1. Pregled gradiva 18. seje OS
2. Predlogi in pobude
Ktočki 1.
Predsednik je podrobno predstavii gradivo 17. seje OS. Dodatna pojasnila je podal podžupan,
Zupančič Jože.
Člani sveta so sprej eu naslednje sklepe:

K 5. toěki dnevne2a reda
Kranjski Gori, so sprej eu

—

Ureditev parkirišča med hoteloma Prisank

iii

Larix v

Sklep 1:
Svet KS Kranjska Gora se strinja s predlogom sklepa, kj je zapisan v gradivu za sejo
OS.
Sklep 2:
KS se je seznanila s projektom gradnje parkirišča med hoteloma Larix in Prisank in
sicer pod pogojem, da se parkirnina zaračunava za vozila, ki so tam parkirana več kot 2
uri. Enako naj velja za parkirišče pred trgovino Mercator in na parkirišču za
Zdravstvenim domom.

K 10. točki dnevne2a reda Predlog poravnave v pravdnem postopku so prisotni člani
sveta KS sprej eu
Sklep:
Svet KS Kranjska Gora se je seznanil s sklepom v gradivu 18. seje OS In daje pozitivno
mnenj e.
—

K 13. točki dnevne2a reda Prodaja in menjava nepremičnin, je svet KS Kranjska Gora
soglasno spreje!
Sklep:
Svet KS Kranjska Gora se strinja s predlogom sklepa, ki je zapisan v gradivu za sejo
OS.
—

Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega
K 14. točki dnevnea reda
pomena,je svet KS Kranjska Gora spreje!
Sklep:
Svet KS Kranjska Gora se strinja s predlogi sklepov I., II. in III., ki so zapisani v
gradivu za sejo OS.
—

Na pobudo VO Podkoren, Svet KS Kranjska Gora posreduje v vednost in obravnavo
problematiko, opisano v zapisniku seje VO z dne 9.9.20 12 priloga.
—

KtoČki2.
• Prisotnim je predsednik sveta prebral zapisnik VO Podkoren, kj je priloga zapisniku. Člani Sveta
KS Kranjska Gora so sprejeli naslednje sklepe:
Sklep št. 1.
Svet KS Kranjska Gora prosi SPV Občine Kranjska Gora za pojasnilo, zakaj šolski avtohus ne
more pobirati otrok v vasi Podkoren, saj je po mnenju članov sveta in članov VO Podkoren
prehod otrok Čez cesto Iahko smrtno nevaren.
• Cuznar Samo je opozoril na odlaganje odpadkov na počivališču nad Podkorenom. Tam je sicer
postavljen koš za odpadke, ampak okoli njega stoj ijo črne vreče polne smeti, ernbalaža motornega
olja, žaganje, itd...
Sklep št. 2.
Svet KS Kranjska Gora prosi, da se zadeva s pomočjo Medobčinske inšpekcije In redarstva Čim
prej začne urejati.
• Cuznar Samo je opozoril tudi, daje potrebno sanirati »kanaleto« pri podhodu ob gostilni Serc, saj
ob nalivih voda prinese pesek iz poljske poti v podhod; na popravilo kock v vaškem jedru
Podkoren in na uničene ceste skozi Podkoren.
• Nučič Tatjana je opozorila na nevarnost za pešce na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. Tam so
postavljene stojnice, ki si jih obiskovalci kraja ogledujejo, na ligu je tudi veliko otrok in starejših
ljudi. Cez lig pelje tudi kolesarska pot. Večkrat je že prišlo do nesreče, ko je kolesar zbil otroka.
Zato je Svet KS sprejel
Sklep št. 3.
Clani Sveta KS Kranjska Gora predlagajo, da se trg pred cerkvijo v Kranjska Gori uredi kot
cona za pešce.
• Nučič Tatjana je predlagala, da se od Petacovega mosta do pokopališča zaradi varnosti pešcev, na
cesto namestijo ležeči policaji. Prisotni sojo podprli in sprejeli
Sklep št. 4.
Clani Sveta KS predlagajo, da se na obmoČju od Petacovega mosta do konca pokopališča umiri
hitrost prometa.
• Nučič Tatjana je opozorila, da konto pri Skavarju zopet pušča in da gaje nujno potrebno sanirati.
• Hlebanja Branko je ponovno opozoril na nevarnost, kjer poljske in Iokalne poti prečkajo
kolesarsko stezo. Prisotni so sprejeli

Sklep št. 5.
Svet KS Kranjska Gora prosi pristojne na Občini Kranjska Gora, da problematiko posredujejo
upravljavcu kolesarske steze, oz., da uredijo križišča tako, da bo vključevanje na kolesarsko
stezo predvsem s kmetijskimi stroji varno.
Omenjeno problematiko bosta na seji OS izpostavila tudi Zupančič Jože in Kerštajn Robert.

Sejaje bila zaključena ob 2 1.15.
Zapisala:
Lavtižar Spela

—

višji referent II
KS:

*

Samo Cuznar
Poslano:
• Clani sveta KS
• Podžupan Občine Kranjska Gora Jože Zupančič
• Puš Rajko, Žerjev Jure, Mertelj Alojz po e-pošti
—

—

—

po e-pošti

