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ZAPISNIK
2. seje sveta KS Kranjska Gora, ki je bila v torek, 25.11.2014, bo 18. uri v sejni sobi
Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Gregorič Anže, Jakelj Jakob, Lavttižar Oman Matjaž, , Smolej Tamara, Hrovat
Janez, - župan, Lavtižar Špela – tajnica KS
Opravičeno odsotni: Uderman Liljana, Dasović Marko, Miklič Slavko
Seja se je snemala.
Predlagan in sprejet bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 1. seje
2. Pregled gradiva 2. seje OS
3. Plan vzdrževanja in obnove občinskih cest
4. Predlogi za spremembe odlokov
5. Predlogi in pobude
K točki 1.
Prisotni so pregledali sklepe zapisnika 1. seje in sprejeli
Sklep:
Člani sveta KS Kranjska Gora potrjujejo sklepe zapisnika 1. seje.
K točki 2.
Župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat je prisotnim predstavil gradivo za sejo.
K točki 3:
Glede plana razvoja občinskih cest je župan predlagal, da člani Sveta KS do naslednje seje
pripravijo predloge, plan pa po 3. seji posredujejo županu.
K točki 4:
Gregorič Anže je predstavil predloge za popravek Pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih e opravlja gostinska dejavnost.
Predlagal je spremembe, na podlagi katerih so člani Sveta KS Kranjska Gora sprejeli
Sklep:
Spodaj opisane pripombe se posredujejo županu in strokovni službi (turizem) na
občinski upravi.
 V 3. členu naj se določi, da je redni obratovalni čas izven gostinskih obratov
(gostinski vrtovi , terase…) v sezoni in med vikendi, do 24. ure.
 V 4. členu – 3. točka – Za gostinske obrate, ki gostom ne nudijo hrane (bari,
vinotoči), naj veljajo enaki pogoji dela v podaljšanem obratovalnem času, kot
gostinskim obratom iz 1. in 2. točke 4. člena.
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Briše naj se 1. točka 12. člena: »Kadar gre za gostinske obrate v neposredni
bližini hotelov, kjer bivajo gosti in je obratovanje gostinskega lokala
ponavljajoče se moteče za hotelske goste.« Predlog utemeljujejo s tem, da v svetu
ni praksa, da bi se gostje hotelov pritoževali nad hrupom, ki prihaja iz teras
gostinskih lokalov..
Doda naj se besedilo, da gostinec lahko brez dovoljenja za gostinstvo pristojnega
organa občine obratuje dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki,
določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (besedilo pa naj se
dopolni tako, da bodo dodane tudi vse prireditve pod okriljem Občine in LTO.

Matjaž Lavttižar Oman meni, da bi morali delati po vzoru primerljivih turističnih krajev. Te
spremembe bi nas tem krajem približale, pripomogle pa bi tudi k strukturi gostov.
Prisotni so se pogovarjali tudi o Odloku o JRM. Predsednik je opozoril, da so kazni v
omenjenem zakonu še vedno napisane v slovenskih tolarjih, kar bi bilo nujno potrebno
popraviti.
Ker se bliža čas praznikov in novoletnih zabav, so člani sveta KS mnenja, da bi bilo potrebno
kaj narediti v zvezi z uporabo pirotehničnih sredstev. Vsako leto zaradi petard pride do
velikega števila poškodb, ki niso popravljive. Velikokrat so prizadete nedolžne osebe. Ker si
člani sveta želijo, da v našem kraju do takšnih nesreč ne bi prihajalo, prosijo župana, da se v
zvezi s tem pogovori tudi s pristojnimi iz PP Kranjska Gora in MIR-a.
K točki 5:
Matjaž Lavttižar Oman je izpostavil problem nepreglednega označevanja hotelov na novih
usmerjevalnih tablah. Omenil je tudi problem mirujočega prometa v občini Kranjska Gora.
Predlagal je, da bi določene ulice v Kranjski Gori lahko pozimi spremenili v enosmerne in s
tem zagotovili še nekaj parkirišč.
Seja je bila zaključena ob 19.50.

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