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ZAPISNIK
11. seje sveta KS Kranjska Gora, ki je bila v torek, 29.3.2016, bo 18. uri v sejni sobi
Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Gregorič Anže, Jakelj Jakob, Lavttižar Oman Matjaž, Uderman Liljana, Okršlar
Vesna, Lavtižar Špela – tajnica KS
Opravičeno odsotna: Smolej Tamara
Odsoten: Dasović Marko, Miklič Slavko

Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregl Pregled zapisnika 10. seje
2. Pregled gradiva 11. seje OS
3. Čistilna akcija in priprave na poletno turistično sezono
4. Predlogi in pobude
K točki 1.
Prisotni so pregledali zapisnika 10. seje sveta KS in sprejeli
Sklep:
Svet KS Kranjska Gora potrjuje sklepe zapisnika 10. seje sveta.
K točki 2.
Predsednik je prisotne seznanil z gradivom 11. seje OS.
Svet KS Kranjska Gora je med drugim obravnaval tudi gradivo 11. seje OS. Prisotni so se
posebej posvetili 6. točki dnevnega reda in sicer Pogodbeni komasaciji stavbnih zemljišč na
ožjem območju OPPN pod Vitrancem v Kranjski Gori. Bili so enotnega mnenja, da je
omenjeno zemljišče potrebno urediti, zato se tudi s samo komasacijo strinjajo, ker pa o celotni
zadevi oz. podrobnostih OPPN-ja niso podrobno seznanjeni, niso želeli podpreti sklepa o
sprejetju Odloka o občinskem podrobnem načrtu za območje pod Vitrancem KG H2.
Izjema je član Sveta KS Kranjska Gora, Matjaž Lavttižar Oman, ki želi, da se njegova
podpora sklepu: »Občinski svet ugotavlja, da je izpolnjen pogoj iz sklepa 32/6, ki ga je
občinski svet sprejel dne 26.03.2014, zato ni ovir za sprejem Odloka o občinskem podrobnem
načrtu za območje pod Vitrancem KG H2.« posreduje na sejo OS Kranjska Gora. Predlagani
sklep podpira, ker gre za dobrobit kraja. Na podlagi zelo slabih izkušenj, ki jih ima s hotelom
Erika je poudaril, da se bi se morali izvoljeni predstavniki zavedati svoje odgovornosti do
razvoja kraja in se temu primerno odločati. Meni, da je na tem območju vitalno področje
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smučišča, na relativno majhnem prostoru pa so zajete vse interesne dejavnosti, ki jih za razvoj
turizma na območju občine Kranjska Gora, potrebujemo.
K točki 3.
Predsednik je opozoril, da glede nato, da se usmerjamo v pohodniški in kolesarski turizem, ne
smemo zanemariti okolice. Želi si, da bi bilo na čistilnih akcijah več udeležencev.
Jasna – kulturni in zabavni program – kdo bo skrbel za program? Vesna Okršlar je pojasnila,
da bo za program skrbelo Turistično društvo Kranjska Gora.
K točki 4.
Dodatnih predlogov ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 18.10.

Zapisala:
Špela Lavtižar,
Višji referent II
PREDSEDNIK SVETA KS:
Anže Gregorič
Poslano:
 Člani sveta KS
 Arhiv
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