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ZAPISNIK
7. seje sveta KS Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 8.6.2015, bo 20. uri v sejni sobi
Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Gregorič Anže, Jakelj Jakob, Smolej Tamara, Lavttižar Oman Matjaž, Lavtižar
Špela – tajnica KS
Opravičeno odsotna: Uderman Liljana, Miklič Slavko
Odsoten: Dasović Marko

Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 5. in 6. seje in potrditev sklepov 5. seje
2. Pregled gradiva 6. seje OS
3. Omejitev divjih odlagališč ob reki Pišnici proti Jasni
4. Predlogi in pobude
K točki 1.
Prisotni so pregledali zapisnika 5. in 6. seje sveta KS in sprejeli
Sklep:
Svet KS Kranjska Gora potrjuje zapisnika 5. in 6. seje sveta.
K točki 2.
Predsednik je prisotne seznanil z gradivom 6. seje OS. Člani sveta v zvezi z gradivom, niso
sprejeli nobenega sklepa.
K točki 3.
V mesecu aprilu je KS v sodelovanju z društvi in JP Komunalo opravila čistilno akcijo na
področju KS Kranjska Gora. Turistično društvo Kranjska Gora je očistilo območje od
Petacovega mosta do Jasne. Ker člani TD Kranjska Gora že dalj časa opozarjajo na divje
odlagališče ob strugi reke Pišnice, na parc. št. 887/1 k.o Kranjska Gora, so prisotni soglasno
sprejeli
Sklep:
Svet KS Kranjska Gora daje pobudo županu Občine Kranjska Gora za sanacijo divjega
odlagališča na parc. št. 887/1 k.o. Kranjska Gora (na območju med hotelom Lek in
Jasno).
K točki 4.
 Tamara Smolej je opozorila na uničeno panoramsko tablo v parku za hotelom Prisank.
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Matjaž Lavttižar Oman meni, da bi bilo nujno zopet vzpostaviti železniško povezavo
med Jesenicami in Trbižem - državni prostorski načrt
Anže Gregorič je povedal, da se nanj obračano krajani s pritožbami, da policaji na
kolesarski stezi preverjajo alkoholiziranost kolesarjev. Članom sveta KS se to zdi
nesprejemljivo, saj je to zelo slaba reklama za Kranjsko Goro, kot turistično občino.
Anže Gregorič je pohvalil ureditev krajev na območju občine.
Anže Gregorič je opozoril na slabo oglaševanje koncertov v času dirke kolesarjev
Goni Pony.
Smolej Tamara je predlagala, da bi zopet naredili trim stezo na trasi, kjer je že bila.
Anžeta Gregoriča zanima, kdaj se bo začelo s spremembami odlokov, o katerih so
govorili že na svoji 5. seji v mesecu februarju. Takrat je direktorica občinske uprave
povedala, da se bo večina občinskih odlokov v kratkem času spremenila.

Predsednik je vse člane KS prosil, da o morebitni odsotnosti na seji predhodno obvestijo
njega, ali tajnico.
Seja je bila zaključena ob 21.05

Zapisala:
Špela Lavtižar,
Višji referent II
PREDSEDNIK SVETA KS:
Anže Gregorič
Poslano:
 Člani sveta KS
 Občinski svetniki – po e-mailu
 Župan, direktorica občinske uprave – po e-mailu
 Arhiv
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