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Št.:  
 

Datum: 24.04.2013 
   
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 
24. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 24.04.2013 ob 17.00 uri v sejni 
sobi Občine. 
 
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA: 
 

� ŽUPAN: Jure Žerjav 
 
� ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Anton Požar, Jože Zupančič, Blaž 

Knific, Vesna Kovačič, Slavko Miklič, Bogdan Janša, Robert Kerštajn, Cvetka Pavlovčič, 
Vlasta Kotnik, Janja Dolhar, dr. Janez Mlinar, Mirjam Žerjav, Gregor Benedik, Matevž 
Podrekar in Robert Plavčak  (15 od 16)  
Mojca Kelvišar - odsotna 
 

� PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Alojz Jakelj, 
Boštjan Pristavec, Monika Jakelj, Boštjan Omerzel, Vinko Otovič, Silvo Poljanšek, Uroš 
Vlado Birsa.  

 
� PRISOTNI NOVINARJI: ATM TV 

 
Seja je posneta na 1 avdio zgoščenko.  
 
Gradivo in zvočni zapis seje je objavljen tudi na internetni strani http://obcina.kranjska-gora.si/ 
(občina, občinski svet). 
 
Župan Jure Žerjav je vse prisotne lepo pozdravil. Poleg gradiva, ki so ga prejeli s sklicem, so 
naknadno na seji prejeli še: 
 
 
Najprej so obravnavali zapisnik 23. seje.  
 
I.         SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:       
                          
1.  Obravnava in sprejem zapisnika 23. seje 

 
Ad 1. 
 
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 23. seje. Člani občinskega sveta so 
zapisnik prejeli s sklicem.  
 

  Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora 
tel.: 04-58 09 808, fax.: 04-58 09 824 
http://obcina.kranjska-gora.si/ 
e-mail:grzetic@kranjska-gora.si 
 

O B  Č  I  N  A                                                                  
KRANJSKA GORA 
OBČINSKI  SVET 
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Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:  
 
SKLEP 24/1: Potrdi se zapisnik 23. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.  
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 
   ZA – 15 
   PROTI – 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so poleg gradiva po pošti prejeli še dodatno  in naknadno gradivo. 
Na seji pa so prejeli še zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami, zapisnik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter zapisnik 
Statutarno – pravne komisije. Predstavil je razširjen dnevni red, ki so ga svetniki prejeli z dodatnim 
gradivom.  
 
II. DNEVNI RED: 
 
1. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora – druga obravnava 
2. Odlok o prometni ureditvi in ureditvi mirujočega prometa v občini Kranjska Gora – prva 

obravnava 
3. Predstavitev osnutka Občinskega podrobnejšega prostorskega načrta KG H2- Pod Vitrancem v 

Kranjski Gori 
4. Sprememba načrta razvojnih programov 2013 – 2016 
5. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora 

in Žirovnica z a leto 2012 – pregled in obrazložitev ukrepov na območju občine Kranjska Gora 
6. Poročilo o delu Policijske postaje Kranjska Gora za leto 2012 
7. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Kranjska Gora za leto 2012 
8. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora 

za leto 2012 
9. Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom izvajanja proračuna Občine Kranjska 

Gora v letu 2012, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, 
investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske 
odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov – Osnovna šola Josipa Vandota 
Kranjska Gora 

10. Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2012 
11. Informacija o poslovanju gospodarske družbe INFRASPORT d.o.o. 
12. Poročilo o delu Sveta glasila za leto 2012 
13. Vprašanja in pobude 
14. Informacije 
 
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani dnevni red:  
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 
   ZA – 15 
   PROTI – 0 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
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Ad 1. 
 
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska 
Gora – druga obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli naknadno po pošti. 
 
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.  
 
V razpravi so sodelovali:  
 
Anton Požar: Predstavil je mnenje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
Člani Odbora so predlagali, da bi predlagani Odlok vrnili v prvo obravnavo in ga še malo 
dodelali. Bil je mnenja, da že PUP opredeljuje oglaševanje. Oglaševanje je gospodarska 
panoga.  
 
Župan Jure Žerjav je predlagal, da predlagani Odlok sprejmejo. Noben odlok in zakon ne 
moreta predvideti vseh situacij, ki se zgodijo. PUP- i določajo, kje se lahko zadeve 
reklamirajo vendar PUP ne vsebuje kazenskih določb. S tem Odlokom se bodo odstranili 
jumbo plakati.  
 
Bogdan Janša: Predstavil je mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami. Na Odboru je bilo izpostavljeno plakatiranje na plotovih.  
 
Vesna Kovačič: Glede plakatiranja na plotovih bi morali popraviti 32. člen.  
 
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo upoštevali pripombo glede 32. člena. 
 
Robert Plavčak: Pojasnil je stališče Statutarno - pravne komisije. Kot svetnik pa je imel 
nekaj pomislekov. Strinjal se je s stališčem župana, da zadevo sprejmejo. Pojasnil je, da so 
od zunanjega predlagatelja prejeli amandma k 4. členu. V amandmaju je opozorjeno, da so 
panoji sedaj veliki do 12 kvadratnih metrov.  
 
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da z Odlokom zasledujejo cilj, da je komercialnega 
oglaševanje čim manj. Predlog amandmaja pa na občini niso prejeli.  
 
Jože Zupančič: Strinjal se je s predlaganim Odlokom. Zanimalo ga je, zakaj morajo imeti v 
38. členu 6 mesečni rok za odstranitev reklamnih objektov? Predlagal je, da bi določili 3 
mesečni rok.  
 
Mirjam Žerjav: Bila je mnenja, da se predlagani Odlok sprejme.  
 
Blaž Knific: Strinjal se je s predlaganim Odlokom. Imeti bi morali enotno podobo za celo 
občino.  
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Slavko Miklič: V naši občini se oglašujejo predvsem gospodarske dejavnosti. Gospodarstvo 
potrebuje usmerjevalne znake. Odlok bi se moral pisati v duhu gospodarstva. Pojasnil je, 
kako zadevo oglašujejo v Avstriji.  
 
Župan Jure Žerjav se je strinjal, da morajo v občini postaviti kvaliteten usmerjevalni sistem.  
 
Anton Požar: Morali bi ločiti višino kazni med fizično in pravno osebo. Bolj podrobno bi morali 
opredeliti prevozno zvočno oglaševanje.  
 
Robert Kerštajn: Zanimalo ga je, če bo lahko kdo izpodbijal odlok zaradi velikosti reklamnih 
panojev? Kako je z gradbenimi dovoljenji za jumbo plakate?  
 
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo plakati postavljeni z veljavnim gradbenim dovoljenjem 
ostali. Glede izpodbijanja odloka je bil mnenja, da je določitev velikosti plakatov pristojnost občine.  
 
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:  
 
SKLEP 24/2: Sprejme se Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora s 
popravkom v 32. členu, kjer se dodajo objekti iz klasifikacije objektov. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 
   ZA – 14 
   PROTI – 0 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 

Ad 2. 
 
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o prometni ureditvi in ureditvi mirujočega prometa 
v občini Kranjska Gora – prva obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. 
 
Boštjan Pristavec je podala podrobnejšo obrazložitev.  
 
V razpravi so sodelovali:  
 
Bogdan Janša: Predstavil je mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami. Predlagal je, da bi roke v 23. in 24. členu poenotili na 6 mesecev.  
 
Robert Plavčak: Predstavil je mnenje Statutarno - pravne komisije. V 2. členu bi morali opredeliti 
termin »v večinski lasti občine«.  
 
Boštjan Pristavec: Pojasnil je, da bodo besedo »večinski« črtali.  
 
Vesna Kovačič: Glede 20. člena 4. odstavka je predlagala, da se višini plačila določi v pravilniku.  
 
Boštjan Pristavec: Pojasnil je, da bodo morali še proučiti, kako rešiti to zadevo.  
 
Cvetka Pavlovčič: Pojasnila je, da v 1. členu manjka točka posebni prometni režim. 
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Boštjan Pristavec: Pojasnil je, da bo zadevo preveril.  
 
Jože Zupančič: Strinjal se je s predlaganim Odlokom. Bil pa je mnenja, da ni primerno, da uvedejo  
nameščanje lisic na vozila. 
 
Boštjan Pristavec: Pojasnil je, da je lisičenje milejši ukrep, kot odvoz vozila. 
 
Robert Plavčak: Predlagal je, da se uskladi naslov odloka. Predlagal je, da se opredli izraz 
zapuščeno vozilo ter kaj je vozilo za odvoz. Pravilnik bi morali sprejeti v roku 3 mesecev. V 6. 
členu je pogrešal prostore za invalide. V vaškem jedru ne bi smeli dovoliti parkiranja avtobusov in 
tovornih vozil. Še enkrat naj proučijo dikcijo 11. člena. Pojasnil je, da ni naklonjen lisičenju vozil. 
Podprl bo predlog odloka. 
 
Boštjan Pristavec: Pojasnil je, da prostor za invalide opredeljuje že zakon.   
 
Slavko Miklič: Zanimalo ga je, če je vozilo že v stanju parkiranja, če v njem sedi voznik? Določiti 
bi morali mesta za odlaganje nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil. Pri navajanju kazni ni 
navedeno, kdo lahko pobira kazni.  
 
Boštjan Pristavec: Pojasnil je, da gre v tem primeru za ustavitev vozila in ne parkiranje. Pobiranje 
kazni je opredeljeno v zakonu.  
 
Anton Požar: Glede dostave blaga bi morali določiti do katere ure je možno opravljati dostave.  
 
Boštjan Pristavec: Pojasni je, da to ni možno, saj ni v skladu z zakonodajo.  
 
Gregor Benedik: Pojasnil je, da bo podprl predlagani odlok. Zanimalo ga je, kako bodo v 3. členu 
določili parkirne površine?  Ali je možno, da se opredeli, zakaj se bo porabila parkirnina? 
 
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so globe in parkirnine prihodek občine.  
 
Boštjan Pristavec: Pojasnil je, da se bodo parkirne površine določile s pravilnikom, ki ga bo sprejel  
Občinski svet.  
 
Janez Mlinar: Izrazil je zadovoljstvo, da so se začele zadeve na tem področju premikati na bolje. 
Pojasnil je, kakšen kaos je bil glede parkiranja v Ljubljani pred uvedbo lisičenja.  
 
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:  
 
SKLEP 23/3: Sprejme se Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora 
v predlogu za I. obravnavo in se posreduje v  30. dnevno obravnavo.  
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 
   ZA – 15 
   PROTI – 0 
 
Sklep je bil sprejet.  
 

Ad 3.  
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Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predstavitev osnutka Občinskega podrobnejšega prostorskega 
načrta KG H2- Pod Vitrancem v Kranjski Gori. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.  
 
Predstavnik podjetja API Arhitekti d.o.o. Uroš Vlado Birsa je s pomočjo projekcije predstavil 
osnutek Občinskega podrobnejšega prostorskega načrta KG H2 pod Vitrancem v Kranjski Gori. Na 
opredeljenem območju naj bi nastali trije hoteli, drsališče ter parkirna hiša.  
 
V razpravi je sodelovala:  
 
Bogdan Janša: Predstavil je sklepe Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami. Občina na tem območju nastopa, kot največji lastnik zemljišč.  
 
Blaž Knific: Občina bi morala najprej združiti svoje parcele. S tem projektom bi občina 
dobila nujno potrebnih 824 parkirnih mest. Občina se mora najprej odločiti, kaj na tem 
mestu potrebuje.  
 
Vesna Kovačič: Občina je največji lastnik zemljišč. Investitorji so se odločili, da zgradijo tri 
hotele. Zanimalo jo je, če imajo jasne cilje in ideje, kaj želijo storiti s tem zemljiščem? 
Nihče se ne vpraša, kakšne so potrebe naših občanov? Kaj bo tisto konkretno, kar bodo 
investitorji pripeljali v našo dolino? Ljudje si želijo kakovost življenja.  
 
Mirjam Žerjav: Občina potrebuje parkirišča. Ni se strinjala s predlagano lokacijo tekaške 
proge, ki je umeščena ob obcestni pas. Ob pluženju bi uničili tudi tekaško progo. V projektu 
tudi ni vrisana že obstoječa kolesarska steza. Postajališča za avtodome so umeščeni povsem 
na rob. Vsa funkcionalna zemljišča hotelov so predlagana na občinski zemlji. Občine ne 
gradijo bazenov za hotele. Funkcionalna zemljišča ob hotelih so premajhna. Hotelske 
kapacitete so prevelike za tako majhno funkcionalno zemljišče. Občina bi morala s tem 
projektom vzdrževati funkcionalna zemljišča. Na takšne rešitve občine ne bi smela pristajati. 
Predlagala je, da se sprejme več sklepov, kot jih je predlagal pristojen Odbor. 
 
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da gre za preveč zasičen prostor. Takšnih lokacij, kot je ta 
občina nima več. Hoteli praktično nimajo svojih funkcionalnih zemljišč. Javne površine od 
hotelih pa bi morala urejati občina. Pri garažni hiši je izpostavil nevarnost talne vode reke 
Save. Zanimalo ga je, kako se bo na tem mestu izvajal promet? Za predstavljene ideje bi 
potrebovali trikrat večji prostor. Strinjal se je z izvedbo komasacije.  
 
Robert Plavčak: Zadnji čas je, da se območje uredi. Strinjal se je z mnenji predhodnikov. 
Slediti morajo javnem interesu. Podprl je predstavljeni osnutek. 
 
Uroš Vlado Birsa: Pri pripravi tega osnutka so se z lastniki pogovarjali o možnosti 
komasacije. Poudaril je, da je pozidanost območja manjša od predpisanih 30%. Kolesarska 
steza se v celoti ohranja. Podzemna garaža je umeščena v celoti na občinskem zemljišču in 
je bila vrisana že v prometni študiji. Projekt predvideva najmanj 140 novih zaposlitev. 
Lastniki teh zemljišč imajo interes, da se to zgradi. Želeli pa so si, da bi se jim omogočila 
gradnja po fazah.  
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Blaž Knific: Na mestu kjer je predvideno drsališče je občinska parcela. S tem projektom si 
občina povečuje fiksne stroške upravljanja z zemljišči. Zavedati se morajo, da potrebujejo 
parkirišča za dnevne goste.  
 
Gregor Benedik: Pojasnil je, da se strinja, da je to območje potrebno urediti. Podprl bo 
sklep, ki ga je pripravil pristojen Odbor. Zanimalo ga je, kako bo na tem območju pozimi 
potekal promet? Ni se strinjal, da bi bilo parkirišče za avtodome pri vhodu v kraj. Gondola 
na Vitranc je perspektiva in bi morala biti umeščena v ta prostor.  
 
Janez Mlinar: Iz razprave je razbral, da se vsi strinjajo, da je zadevo potrebno urediti. 
Strinjal se je z razpravo svetnikov. Vsem je v interesu, da se najde optimalna rešitev.  
 
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so svetniki izpostavili enake pripombe, kot jih je občina 
poslala pripravljavcu. Strinjal se je, da je to območje potrebno urediti.    
 
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:  
 
SKLEP 24/4: Občinski svet se je seznanil z osnutkom predloga OPPN KG H2 (pod 
Vitrancem). 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 
   ZA – 15 
   PROTI – 0 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
SKLEP 24/5: V nadaljevanju postopka priprave OPPN občina pripravi izhodišča in 
imenuje izmed svetnikov tri člane  za zastopanje občinskih interesov in usklajevanje 
predlogov z ostalimi lastniki zemljišč na tem območju.  
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 
   ZA – 15 
   PROTI – 0 
 
Sklep je bil sprejet.  

 
Ad 4.  
 
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Sprememba načrta razvojnih programov 2013 – 2016.  Člani 
sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.  
 
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:  
 
SKLEP 24/6: V proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2013 se oblikuje nov NRP 184 – 
obnova ceste LC 189012 (Podkoren poligon) v višini 94.857 €. Za ta znesek se zmanjša NRP 
152 -  obnova občinskih cest. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 
   ZA – 15 
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   PROTI – 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

Ad 5.  
 
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2012 – pregled in obrazložitev ukrepov 
na območju občine Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. 
 
Boštjan Omerzel je predstavil Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin 
Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2012.  
 
V razpravi so sodelovali:  
 
Robert Plavčak: Pohvalil je delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva. V poročilu je zasledil, da 
bi potrebovali dodatno zaposlitev. Zanimalo ga je, koliko je bilo pritožb čez delo inšpektorata in 
redarstva ter koliko so prejeli raznih klicev?  
 
Boštjan Omerzel: V letošnjem letu pritožbe še niso prijeli. V preteklosti pa je bilo nekaj teh pritožb. 
Na celotnem območju so obravnavali 4000 kršitev. Vsake zadeve ne evidentirajo, saj bi bilo preveč 
dela s statistiko. Beležijo izključno tisto, kar je pomembno. Občinski redarji so 75 odstotkov časa na 
terenu. Redarji sami izvajajo tudi administrativno delo. Na zborih občanov so ponovno poudarili, 
kdaj so dostopni. Vsak občinski redar vodi dnevnik dela.  
 
Vesna Kovačič: Pohvalila je delo MIR-a. Zanimalo jo je, zakaj je prikazovalnik hitrosti v Gozdu 
Martuljku iz smeri Jesenic šele v sredini vasi? 
 
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so pri postavitvi prikazovalnika gledali tudi na tehnično možnost 
priklopa na električno omrežje. V načrtu pločnikov pa je v začetku Gozd Martuljka iz smeri Jesenic 
predvideno izogibališče. Izrazil je upanje, da bo DRSC do jeseni pridobil vsa zemljišča za pločnike.  
 
Bogdan Janša: Pohvalil je delo MIR-a. Kako je z možnostjo pridružitve z Občino Radovljico?  
 
Boštjan Omerzel: Pojasnil je, da se bodo morali o tem odločiti župani.  
 
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da te odločitve še ni.   
 
Blaž Knific: Pohvalil delo MIR-a.  
 
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da če se bodo odločali o dodatnem redarju bi bilo smiselno, da se 
odločijo za redarja, ki bo na voljo izključno za potrebe občine Kranjska Gora.  
 
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:  
 
SKLEP 24/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica 
za leto 2012, s pregledom in obrazložitvijo ukrepov skupne občinske uprave za Občino 
Kranjska Gora. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 
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   ZA – 15 
   PROTI – 0 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
SKLEP 24/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z Zaključnim računom 
finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska 
Gora in Žirovnica za leto 2012. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 
   ZA – 15 
   PROTI – 0 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
Ad 6.  
 
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poročilo o delu Policijske postaje Kranjska Gora za leto 2012.  
 
Vinko Otovič komandir Policijske postaje Kranjska Gora je s pomočjo projekcije predstavil letno 
poročilo o delu Policijske postaje Kranjska Gora za leto 2012.  
 
V razpravi so sodelovali:  
 
Jože Zupančič: Ali ima policija možnost, da bi na državo dali prijavo glede slabe ceste skozi 
občino? Predlagal je, da bi policija kontrolirala tudi pot ob reki Savi od Kranjske Gore priti Gozdu 
Martuljku.  
 
Vinko Otovič: Pojasnil je, da tudi policija ugotavlja stanje na cesti. Izrazil je upanje, da bodo s 
skupnimi močmi dosegli, da bi se cesta obnovila. Pojasnil je, da so  območje ob reki Savi v 
preteklosti že nadzirali.  
 
Vesna Kovačič: Zanimalo jo je, ali je dovoljeno, da kolesarji kolesarijo po magistralni cesti, če 
imajo kolesarsko pot? 
 
Vinko Otovič: Pojasnil je, da kolesarji lahko kolesarijo. Se pa zavedajo nevarnosti predvsem na 
odseku Belca – Gozd Martuljek.   
 
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:  
 
SKLEP 23/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu Policijske 
postaje Kranjska Gora za leto 2012. 
 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 
   ZA – 15 
   PROTI – 0 
 
Sklep je bil sprejet. 

 



 10 

 
 
 
Ad 7.  
 
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v 
občini Kranjska Gora za leto 2012. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. 
 
Rajko Puš je podrobneje predstavil Oceno izvajanja občinskega programa varnosti v občini 
Kranjska Gora za leto 2012. 
 
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:  
 
SKLEP 24/10: Sprejme se Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2012.  
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 
   ZA – 15 
   PROTI – 0 
 
Sklep je bil sprejet 
 
SKLEP 24/11: Z Oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2012 se pisno seznani 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter 
Policijska postaja Kranjska Gora.  
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 
   ZA – 15 
   PROTI – 0 
 
Sklep je bil sprejet 
 

Ad 8.  
 
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega 
računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2012. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na 
sejo. 
 
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji sklep:  
 
SKLEP 24/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o 
opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2012. 
 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 
   ZA – 15 
   PROTI – 0 
 
Sklep je bil sprejet 
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Ad 9.  
 
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom 
izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2012, s posebnim nadzorom področja javna 
naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in 
adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov – Osnovna 
šola Josipa Vandota Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. 
 
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji sklep:  
 
SKLEP 24/13: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o 
opravljenem nadzoru nad pregledom  izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 
2012, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske 
odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske 
odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov – Osnovna šola Josipa 
Vandota Kranjska Gora. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 
   ZA – 15 
   PROTI – 0 
 
Sklep je bil sprejet 
 

Ad 10.  
 
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog zaključnega računa proračuna Občine 
Kranjska Gora za leto 2012. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. 
 
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:  
 
SKLEP 24/14: Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2012.   
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 
   ZA – 15 
   PROTI – 0 
 
Sklep je bil sprejet 
 

Ad 11. 
 
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Informacija o poslovanju gospodarske družbe 
INFRASPORT d.o.o.. V gradivu imajo svetniki tudi kronološki pregled izgradnje dvorane 
Vitranc od 1989 do 2005. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. 
 
Silvo Poljanšek iz Infrasporta d.o.o. je s pomočjo projekcije predstavil poslovanje podjetja.  
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V razpravi so sodelovali:  
 
Bogdan Janša: Zahvalil se je za predstavitev. Zanimalo ga je, kje vidijo vzroke za padec prihodkov? 
Ali so novi najemniki hotelov že seznanjeni s tem, da imajo dvorano? Koliko je stroškov 
vzdrževanja na letni ravni? Koliko je višina javnih sredstev za najem dvorane? 
 
Silvo Poljanšek: Pojasnil je, da padec prihodkov predvsem posledica, da fitnes ni deloval več. V 
lanskem letu so imeli za 180.000 € stroškov. Javna sredstva so dobili klubi. V lanskem letu je bilo 
teh sredstev 15.000 €. 
 
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je drugi največji lastnik zmanjšal prireditve v dvorani. Novi 
najemniki pa so seznanjeni, da je Hit Alpinea drugi največji lastnik dvorane.  
 
Vesna Kovačič: V poročilu je pogrešala bilance. Zakaj se stroški storitev povečujejo? Bila je 
mnenja, da je dvorana premalo zasedena. Premalo je promocije in trženja dvorane.  
 
Silvo Poljanšek: Pojasnil je, da se stroški povečali zaradi spremembe košarkarskih pravil. Morali so 
na novo prebrusiti in prebarvati parket in narediti nove črte. Prav tako pa so se stroški povečali 
zaradi organizacije košarkarskega prvenstva za mlajše mladince. Trženje dvorane pa poteka preko 
Hit Alpinea.  
 
Gregor Benedik: Zanimalo ga je, zakaj se program fitnesa ne izvaja več? Kaj bodo storili, da bodo 
to zadevo rešili? 
 
Silvo Poljanšek: Problem fitnesa je, da je Hit Alpinea  prekinila pogodbo z lastnikom fitnes naprav. 
Posledično je lastnik prekinil izvajanje te dejavnosti. Rešitev bi bila, da se fitnes vključi v 
Infrasport. Tako bi lahko upravljali tudi s fitnesom. Fitnes morajo zagotoviti ekipam za priprave. 
Brez fitnesa ekipe ne bodo hodile na priprave.  
 
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bodo morali dogovoriti kaj bodo s fitnesom. Lahko odkupijo 
sedanje naprave ali pa bodo morali poiskati nove naprave.  
 
Bogdan Janša: Zanimalo ga je, kako bodo sodelovali pri Evropskem prvenstvu v košarki? 
 
Silvo Poljanšek: Pojasnil je, da imajo zaradi prvenstvo že veliko rezervacij dvorane.  
 
Mirjam Žerjav: Pojasnila je, da brez te dvorane ne bi bilo nekaj velikih prireditev, ki so jih izvedli v 
preteklosti.  
 
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:  
 
SKLEP 24/15: Občinski svet se je seznanil s poslovanjem gospodarske družbe Infrasport 
d.o.o..  
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 14 
   ZA – 14 
   PROTI – 0 
 
Sklep je bil sprejet 
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Ad 12. 
 

Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poročilo o delu Sveta glasila za leto 2012. Člani sveta so 
gradivo prejeli naknadno po pošti. 
 
Bogdan Janša je kot predsednik Sveta glasila predstavil poročilo za leto 2012. Predlagal je, da bi se 
število strani povečalo za 4 strani. Popraviti pa bo potrebno tudi odlok. 
 
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo morali preveriti ali lahko povečajo število strani ali bi bilo 
potrebno ponovno izvesti javni razpis.  
 

Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:  
 
SKLEP 24/16: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu Sveta 
glasila za leto 2012. 
 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 14 
   ZA – 14 
   PROTI – 0 
 
Sklep je bil sprejet 
 

Ad 13. 
 
24/1 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno 
Zanimalo ga je, če lahko v rebalansu poračuna povečajo postavko za krpanje uradnih jam.  
 
24/2 – Cvetka Pavlovčič - pobuda – ustno 
Na zboru občanov za KS »Rute« je bilo izpostavljeno vzdrževanje ceste v Srednji Vrh. Tudi na KS 
»Rute« so člani mnenja, da bi morali na JP Komunala določiti osebo, ki bo dnevno zadolžena za to 
cesto. Pred leti se je to že izvajalo. 
 
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo zadevo uskladili s komunalo. Skupaj s strokovnjaki bodo 
morali za določene zadeve najti trajne rešitve. Za vse probleme pa trajnih rešitev zaradi terena ni 
moč najti.  
 
24/3 – Vesna Kovačič - vprašanje – ustno 
Ali je možno, da bi se po posameznih krajevnih skupnostih zagotovili prostori za druženje mladih? 
 

Župan Jure Žerjav je bil mnenja, da bodo pripravili predloge.  
 

24/4 – Blaž Knific - vprašanje – ustno 
V letu 2014 imajo v planu obnove cesti Dovje – Kamp Voga ter Dovško gobelo. Obe cesti sta tudi 
šolske poti. Kako potekajo odkupi zemljišč za pločnike? Ali so že naročeni projekti za obe cesti? 
 

Župan Jure Žerjav je pojasnil, da odkupi zemljišč še ne potekajo. Cesta do Kampa Voge naj bi bila 
dovolj široka tudi za pločnike. Z rebalansom, bo potrebno zagotoviti sredstva za odkupe zemljišč.  
 

24/5 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno 
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Na Odboru za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami so obravnavali ponoven 
poziv za OPPN Ledine Podkoren. Odbor se je strinjal z mnenjem VO Podkoren, ki se ni strinjal z 
gradnjo stanovanj na tem območju.  
 
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so z dodatnim gradivom prejeli dopis lastnika in potencialnega 
investitorja. Predstavil je zgodovino zazidalnega načrta na tem območju. Pojasnil je, da bodo 
investitorja povabili na eno od naslednjih sej občinskega sveta, da predstavi svojo pobudo.  
 
24/6 – Robert Plavčak - vprašanje – ustno 
Ali drži, da se v zvezi z zazidalnim načrtom Ledine Podkoren pojavljajo dodatne parcele, ki jih v 
prvotnem zazidalnem načrtu ni? 
 
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bilo na zboru občanov v Podkorenu nanj naslovljen očitek, da 
so kmetijsko zemljišče na tem območju spremenili v stavbno zemljišče brez vednosti. Predstavniki 
vaškega odbora so se oglasili tudi na občini. Ugotovili so, da je območje zazidljivosti enako že od 
leta 1991.  
 
24/7 – Robert Plavčak – pobuda – ustno 
Podal je pobudo, da se uredi pešpot ob reki Savi od Gozd Martuljka do Kranjske Gore.  
 
24/8 – Robert Plavčak - vprašanje – ustno 
Na zadnji seji so obravnavali področje kanalizacijskega sistema. Zanimalo ga je, če je koncesionar 
že pripravil odgovor, koliko bi stalo namestitev ključavnic na pokrove kanalizacijskih jaškov? 
 
Župan Jure Žerjav je bil mnenja, da verjetno nihče ne odpira pokrovov kanalizacije in vanjo meče 
odpadkov. To kar se pojavlja v kanalizaciji je bolj neosveščenost občanov. Izrazil je upanje, da 
bodo z razpravami prepričali občane, kaj sodi v kanalizacijo in kaj ne.  
 
24/9 – Robert Plavčak - vprašanje – ustno 
Kaj se dogaja s podjetjem Karavanška voda? 
 
Rajko Puš je pojasnil, da je bila zadeva pojasnjena. Novih informacij pa ni.  
 
24/10 – Blaž Knific - pobuda – ustno 
V  zimskem času so bili pred osnovno šolo v Mojstrani odstranjene hitrostne ovire. Ker se je hitrost 
na tem delu povečala, je podal pobudo, da se jih namesti nazaj.   
 

Ad 14. 
 
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo imenovali tričlansko komisijo, ki bo spremljala pripravo 
OPPN KG H2 (pod Vitrancem).  
 
Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
SKLEP 24/17: Občinski svet občine Kranjska Gora imenuje Komisijo za spremljanje in 
zastopanje občinskih interesov pri usklajevanju predlogov z ostalimi lastniki zemljišč pri 
pripravi OPPN KG H2 (pod Vitrancem).  
 
V Komisijo se imenujejo svetniki:  
- Robert Plavčak 
- Bogdan Janša  
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- Mirjam Žerjav 
 
 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 14 
   ZA – 14 
   PROTI – 0 
 
Sklep je bil sprejet 
 
Župan Jure Žerjav je podal naslednje informacije:  

• Dogovor o sofinanciranju cest v Mojstrani. Ob izgradnji kanalizacijskega sistema je bila 
zahteva DRSC-ja, da se po izgradnji kanalizacije na državnih cestah, vozišče vzpostavi v 
prvotno stanje. Takrat je bilo to asfaltirano. Ob pridobitvi uporabnega dovoljenja pa je 
predstavnik DRSC-ja zahteval, da vozišče v celoti na novo asfaltirajo. Z direktorjem 
DRSC-ja sta se dogovorila, da bo občina sofinancirala obnovo cest v Mojstrani v višini 
50%. Strošek občine bo približno 145.000 €.  

• Izvedeni so bili zbori občanov. Glede Podkorena je pojasnil, da je bila že na prejšnjem 
zboru občanov sprejeta pobuda, da občinskemu svetu predlagajo predlog za ustanovitev 
svoje krajevne skupnosti. S tem predlogom bodo počakali do jeseni, da vidijo, kakšne bodo 
usmeritve države na tem področju. Nato pa bo občinski svet o pobudi odločal.  

• Informacija o možnosti prehoda ogrevanja večjih občinskih objektov na lesno biomaso. 
Člani sveta so prejeli dopis v dodatnem gradivu. Zadeva bo predstavljena na naslednji seji 
Občinskega sveta.  

• Skupaj z občino Podklošter in Trbiž so kandidirali na natečaju za Športno skupnost občin 
Evrope 2014. Komisija jih je neuradno že izbrala za zmagovalce. 6. novembra bo v Bruslju 
podelitev tega naziva.  

 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 
  
Zapisal:                                       Župan: 
Uroš Grzetič                                                               Jure Žerjav, prof. 

 


