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Št.: 0313-4/2014-21
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ZAPISNIK
10. seje sveta KS Kranjska Gora, ki je bil v četrtek, 15.12.2015, ob 17:00 uri v sejni sobi
Občine Kranjska Gora.

Prisotni: Liljana Uderman, Matjaž Lavttižar Oman, Anže Gregorič in Jakob Jakelj.
Odsotni: Slavko Miklič, Tamara Smolej in Marko Dasović.
Dnevni red:
1. Pregled gradiva za OS
2. Problematika oddajanja sob na črno
3. Predlogi in pobude

Seja je bila posneta na elektronski medij.
Predsednik je najprej vse lepo pozdravi in prebral dnevni red, na katerega člani niso imeli pripomb.
Ad 1.
Predsednik je člane sveta seznani z gradivom za 9. sejo OS. Malo dlje časa se je zadržal pri 4. točki Strategija
razvoja turizma občine Kranjska Gora 2015 – 2025. Povedal je, da je strategija za naslednjih 10 let dobro
zastavljena. Temelji na treh fazah – kje smo, kam gremo in kako priti do cilja. Sama strategija bo bolj
podrobno predstavljena na seji.
Ad 2.
Predsednik pove, da je bil na zboru občanov izpostavljen problem oddajanja sob na črno. Zato predlaga
ustanovitev odbora, ki bi te zadeve spremljala in nadzorovala. Da bi se kršitelje prijavljalo inšpektorju
preko Občine. Po krajši razpravi so se odločili, da na Občino podajo pobudo, da se predsednik KS Kranjska
Gora udeleži naslednjega Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Ad 3.

Glede odstranitve luči za javno razsvetljavo pove, da se je izkazalo, da je lastnik zemlje neki Anglež, zato so
morali luč odstraniti. Ko bo gospod prišel v Slovenijo, se bodo dobil z njim in se dogovorili glede postavitve
nove luči.
Pove tudi, da so na zboru občanov spraševali, zakaj je v Ljudskem domu takšna razporeditev prostorov.
Prisotnost glasbene šole je bila ključna za pridobitev evropskih sredstev. Glasbena šola v Ljudskem domu je
namenjena otrokom iz naše obline in Jeseniškim.
Predsednik pove, da je v Zgornjesavcu članek glede pasjih iztrebkov. Občina je sprejela nov odlok. Kazen
za lastnike, ki ne bodo pospravljali iztrebke je 200 EUR. Podaja pobudo, da se postavi več košev
opremljenih z vrečkami in da se le-te tudi bolj pogosto prazni. Najbolj problematično območje je v okolici
Arifa in za kazinojem. Razvila se je krajša razprava.
1

OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
KRANJSKA GORA

Kolodvorska 1b, Kranjska Gora
Tel.:, fax: 04 5809 800
obcina.kranjska-gora.si
kskrg@kranjska-gora.si

Predsedniki izrazi nezadovoljstvo glede trgovine z živili v Kranjski Gori. Delovni čas in ponudbo nimajo
prilagojeno turističnemu kraju. Poleg tega imajo tudi zelo visoke cene.
Razvila se je razprava, ki je nanesla na članek v časopisu Delo, glede tožbe proti Občini. Člani sveta prosijo
župana, da na OS pove kaj več o tem, ker so krajani zaskrbljeni, saj bi taka tožba zelo obremenila proračun
občine.
Na koncu seje predsednik pove, da novoletne večerje ne bodo imeli, ker je mnenja, da si jo še ne zaslužijo.
Ko bo njihovo delo obrodilo sadove, pa jih bo z veseljem povabil na večerjo.
Seja je bila zaključena ob 18.20 uri.

Zapisala:
Valerija Krznarič
Predsednik Sveta KS
Kranjska Gora
Anže Gregorič l.r.
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