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ZAPISNIK
5. seje sveta KS Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 9.2.2015, bo 17. uri v sejni sobi
Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Gregorič Anže, Lavttižar Oman Matjaž, Dasović Marko, Miklič Slavko, Smolej
Tamara, Vesna Okršlar – direktorica občinske uprave, Lavtižar Špela – tajnica KS
Opravičeno odsotna: Uderman Liljana
Odsoten: Jakelj Jakob
Seja se je snemala.
Predlagan in sprejet bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 4. seje
2. Pregled gradiva 4. seje OS
3. Predlogi in pobude
K točki 1.
Prisotni so pregledali sklepe zapisnika 4. seje in sprejeli
Sklep:
Člani sveta KS Kranjska Gora potrjujejo sklepe zapisnika 4. seje.
K točki 2.
Predsednik je na kratko predstavil gradivo 4. seje OS. H gradivu prisotni niso imeli pripomb.
K točki 3:
 Predsednik je prisotne obvestil, da je Matej Kalan na face booku izpostavil
problematiko parkiranja pred trgovino Mercator – modra cona. Občane je prepričeval,
da lahko na tem območju parkirano brez parkirne ure, oz. , da jim ni potrebno pisati
časa prihoda na parkirišče. Predsednik se z omejitvijo parkiranja na dve uri popolnoma
strinja, predlaga pa, da bi še eno tablo postavili pri Vopa baru, ker obstoječi tabli po
njegovem mnenju nista vidni. Opozoril je tudi na neurejenost parkirišča.
 Prisotni so izpostavili tudi postavitev »luna parka« nasproti bivšega hotela Larix. Bili
so enotnega mnenja, da objekt turističnemu kraju, kakršen je Kranjska Gora, absolutno
ne ustreza. Veliko je bilo tudi pripomb s strani krajanov in turistov. S takšnimi objekti
se nikakor ne moremo primerjati z mondenimi turističnimi centri. Matjaž Lavttižar
Oman je pripomnil, da je ključnega pomena kombinirati smučišča z welnessom. Najti
bi morali tudi dodatne možnosti za izgradnjo novih smučarskih prog.

(zapisnik 4. seje sveta KS Kranjska Gora, 23.12.2014)



Predsedniki je prosil, da pristojna občinska služba stori kaj v zvezi s spremembo
podaljševanja obratovalnih časov. Direktorica je pojasnila, da se bo večina občinskih
odlokov v kratkem spremenila.

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

(zapisnik 4. seje sveta KS Kranjska Gora, 23.12.2014)

