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B Č I N A
KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
KRANJSKA GORA

Št.: 4/3-2011
Datum: 18.10.2011
ZAPISNIK
7. seje sveta KS Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 17.10.2011, ob 19.00. Uri V sejni sobi
Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Cuznar Samo, Benet Drago, Jakelj Janko, Miklič Slavko, Modrič Vitomir, Kerštajn Robert,
Spela Lavtižar tajnica KS.
Opravičeno odsoten: Zupančič Jože podžupan Občine Kranjska Gora
Neopravičeno odsotni: Hlebanja Branko, Nučič Tatjana
—

—

Seja seje snemala.
Predlagan in polij en je bil naslednji
DNEVM RED:
1. Pregled zapisnika iii potrditev sklepov 6. seje
2. Pregled gradiva 10. seje OS
3. Predlogi in pobude

Ktočkil.
Prisotni so pregledali zapisnik 6. seje in sprejeli
Sklep:
Clani sveta KS potrjujejo sklepe zapisnika 6. seje.
Ktočki2.
Predsednikje podrobno predstavil gradivo 10. Seje OS. K 4. točki dnevnega reda Prodaja
nepremičnin So sprej eu
Sklep:
Svet KS Kranjska Gora se strinja s predlogom sklepa, kj je zapisan v gradivu za sejo
OS.
—

Ktočki3.
• Predsednik je seznanil prisotne z vsebino sestanka, z dne 12.10.2011, ki je bil sklican z namenom
predstaviti predlog proračuna za leto 2012, predsednikom in taj nikom kraj evnih skupnosti.
• Predsednik je prisotne obvestil, da bo zbor občanov za naselje Podkoren v četrtek, 27.10.20 11, v
prostorih gasilskega doma v Podkorenu.
• Za dodatne informacij e glede prenove OŠ Josipa Vandota in au se bo enoizmenski pouk začel
novembra, je predsednik povprašal Mikliča in Kerštajna. Povedala sta, da imaj o občinski svetniki
enake informacije kot vsi ostali, da pa bosta vprašala na seji OS.
• Predsednikje izpostavil tudi sledečo problematiko:
v času neurij je zopet naneslo material na kolesarsko cesto. Clane sveta KS zanima, zakaj je nasut
pesek ob kolesarski stezi.
Kdaj bodo sanirali cesto na Korensko sedlo?
Na Korenskem sedlu je ogromrio odpadkov, kj se iz leta v leto kopičijo. Prisotni menijo, da bi
moral kakšen od občinskih redarjev večkrat na prelaz, da obiskovalci, ki prečkajo mejo, ne bi tako
množično odmetavali smeti ob cesti.
-

-

-

-

-

Redarji naj bi večkrat kontrolirali parkiranje v vasi Podkoren. Tudi med vikendi in prazniki.
CP je očistil propuste proti prelazu Korensko sedlo, le v podvoz pri »Kajžu« voda še vedno
prinaša material.

Sestanekje bil zaključen ob 20.00.

Zapisala:
Lavtižar Spela

—

višji referent II

SVETA KS:
Samo Cuznar

Poslano:
• Člani sveta KS
• Občina Kranjska Gora Puš Rajko, Jure Žerjav, Pristavec Boštjan
• Podžupan Občine Kranj ska Gora Jože Zpančič po e-pošti
—

—

—

—

po e-pošti

