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Št.:  

 

Datum: 27.02.2019 

   

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

   

3. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 27.02.2019 ob 17.00 uri v sejni 

sobi Občine. 

 

PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA: 

 

 ŽUPAN: Janez Hrovat 

 

 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Žiga Židan, Katarina Štravs, Ena 

Girandon, Jože Dovžan, Branka Vovk, Tjaša Prusnik, Sonja Kavalar, Bogdan Janša, Blaž 

Lavtižar, Gregor Miklič, Jelica Majer, Klavdija Gomboc, Marko Kopač, Uroš Kopavnik, 

Janja Dolhar, Izidor Podgornik (16 od 16) 

 

 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI:  Vesna Okršlar, Vida 

Černe, Alojz Jakelj in Eldina Čosatović. 

 

 PRISOTNI NOVINARJI: / 

 

Seja je posneta na digitalni medij.  

 

Gradivo in zvočni zapis seje je objavljen tudi na internetni strani http://obcina.kranjska-gora.si/ 

(občina, občinski svet). 

 

I.         SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:       

                          

1.  Obravnava in sprejem zapisnika 2. seje 

2.  Obravnava in sprejem zapisnika 1. dopisne seje 

3. Obravnava in sprejem zapisnika 2. dopisne seje 

4. Obravnava in sprejem zapisnika 3. dopisne seje 
 

 

 

Župan Janez Hrovat je dal v obravnavo zapisnike 2. seje, 1. dopisne seje, 2. dopisne seje  ter 3. 

dopisne seje. Člani občinskega sveta so zapisnike prejeli s sklicem.  
 

Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje sklepe:  
 

SKLEP 3/1: Potrdi se zapisniki 2.  seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.  

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 16 

   ZA – 16 

   PROTI – 0 
 

Sklep je bil sprejet. 

  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 
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SKLEP 3/2: Potrdi se zapisniki 1. dopisne  seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.  

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 16 

   ZA – 16 

   PROTI – 0 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

SKLEP 3/3: Potrdi se zapisniki 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.  

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 16 

   ZA – 16 

   PROTI – 0 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

SKLEP 3/1: Potrdi se zapisniki 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.  

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 16 

   ZA – 16 

   PROTI – 0 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

 
 

 

Župan Janez Hrovat je predstavil dnevni red.  

 

II. DNEVNI RED: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Komisija za MVVI 

- Soglasje k imenovanju direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 

- Imenovanje v Svet zavetišča za zapuščene živali 

- Imenovanje v Svet zavoda Turizem Kranjska Gora 

- Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

2. Soglasje k spremembi Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Razvojne agencije 

Zgornje Gorenjske 

3. Program dela RAGOR za leto 2019 

4. Vprašanja in pobude 

5. Informacije 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje predlagani dnevni red. 

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 16 

   ZA – 16 

   PROTI – 0 
 

Dnevni red je bil sprejet. 
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Alojz Jakelj je svetnikom s pomočjo projekcije podal pojasnilo, zakaj so po hitrem postopku urejali 

spremembe mej občine. Ker ni bilo redne seje so te spremembe sprejeli na dveh dopisnih sejah.  

 

Župan Janez Hrovat je podal pojasnilo glede karavanške vode.  

 

Ad 1. 
 

Župan Janez Hrovat je zaprosil Tjaša Prusnik, da predstavi zapisnik Komisije za MVVI.   

 

Tjaša Prusnik je predstavila zapisnik in predloge imenovanj. 

 

Ker ni bilo razprave je župan Janez Hrovat, dal na glasovanje naslednje sklepe: 

 
SKLEP 3/5: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k imenovanju Marka Toplaka 

za direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. 

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 16 

   ZA – 16 

   PROTI – 0 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

SKLEP 3/6: Občinski svet Občine Kranjska Gora potrjuje Boštjana Omerzela, vodjo skupne 

občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska 

Gora in Žirovnica, kot predstavnika Občine Kranjska Gora v Svet zavetišča za zapuščene 

živali. 

 

Mandat sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja.  

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 16 

   ZA – 16 

   PROTI – 0 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

SKLEP 3/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora iz Sveta zavoda Turizem Kranjska Gora 

odpokliče in razreši: 

- Fedjo Pobegajla 

- Tomaža Repinca 

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 16 

   ZA – 16 

   PROTI – 0 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

SKLEP 3/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet zavoda Turizem Kranjska Gora 

imenuje: 

- Milana Sajovica 

- Saša Pretnarja 
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 16 

   ZA – 16 

   PROTI – 0 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

SKLEP 3/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu imenuje: 

 Rolanda Brajiča – predstavnika Policijske postaje Kranjska Gora 

 Zdenko Oven – predstavnico OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 

 Vesno Jus – predstavnico OŠ 16. decembra Mojstrana 

 Blaža Knifica – predstavnika JP Komunala Kranjska Gora 

 Aleša Koželja – predstavnika Medobčinskega inšpektorat in redarstva 

 Vesno Okršlar  - predstavnico Občine Kranjska Gora 

 Moniko Lihteneger  – predstavnico Občine Kranjska Gora  

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 16 

   ZA – 16 

   PROTI – 0 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 2.  
 

Župan Janez Hrovat je predstavil Soglasje k spremembi Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na 

sejo.  

 

Eldina Čosatović iz Ragorja je podala podrobnejšo obrazložitev. 

 

Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje: 

 

SKLEP 3/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje k spremembi Pravilnika o 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. 

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 16 

   ZA – 16 

   PROTI – 0 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 3.  
 

Župan Janez Hrovat je predstavil točko Program dela RAGOR za leto 2019. Člani sveta so gradivo 

prejeli s sklicem na sejo.  

 

Eldina Čosatović iz Ragorja je podala podrobnejšo obrazložitev. 

 

V razpravi so sodelovali:  
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Jože Dovžan: Bil je mnenja, da ni novosti pri programih. Od Ragorja se pričakuje nove ideje.  

 

Blaž Lavtižar: Zanimalo ga je, kako je s projektom Mladi razveseljujejo starejše in kakšna je 

finančna konstrukcija?  

 

Eldina Čosatović je pojasnila, da za vsak projekt izdelajo podrobno poročilo, ki ga dostavijo na 

občino. Največji strošek pa je avtobusni izlet.  

 

Župan Janez Hrovat je predlagal, da se za ta projekt svetnikom poda bolj podrobne informacije.  

 

Branka Vovk: Izpostavila je projekt Gorenjske kolesarske poti. Povečati bi bilo potrebno sredstva za 

projekt Anina Sana.  

 

Eldina Čosatović je glede Gorenjske kolesarske poti je pojasnila, da so imeli na ministrstvu 

sestanek. Kakšen bo strošek še ni znan. Naj bi pa na občinskih poteh stroške tabel krila občina.  

Ragor pa zbira točke interesa.  

 

Žiga Židan: Svetniki so že dlje časa mnenja, da bi za vložena sredstva občina lahko dobila več. V 

gradivih ni natančneje predstavljeno, kakšen je odziv ljudi in kakšen je efekt projektov. Bil je 

mnenja, da so kolesarske poti pri nas že označene. Opozoril pa je na nevarnost prehodov čez 

kolesarsko stezo. Na sestanku na ministrstvu bi morali opozoriti na to problematiko. Zanimalo ga je, 

če bi lahko nekaj podobnega, kot je v projekt Bohinj izvedli tudi v naši občini? 

 

Eldina Čosatović je pojasnila, da so javni zavod in morajo za vsak strošek dobiti ponudbe. Sedaj 

imajo svetniki gradivo z planom za leto 2019. Poročilo za leto 2018 pa bodo še dobili. Glede 

projekta Bohinj je pojasnila, da se izvajajo svetovanja v Bohinju. S tem občanom ni potrebno 

prihajati na Jesenice.  

 

Klavdija Gomboc: Bila je mnenja, da se zadeve glede označevanja kolesarskih poti samo podvaja. 

Občina ima vse kolesarske poti označene.  

 

Eldina Čosatović je pojasnila, da je večina zadev v občini že označenih. Tam, kjer bo pa potrebno 

pa bodo zamenjali samo tablice, drogovi bodo ostali. 

 

Ena Girandona: V gradivu manjkajo podatki, koliko je bilo izvedenih delavnih za posamezne 

projekte.  

 

Eldina Čosatović je pojasnila, da bodo v bodoče to pripisali.  

 

Janja Dolhar: Predlagala je, da bi morali otrokom predstaviti obrtniške poklice, da bi se otroci lažje 

odločili za nadaljnje šolanje. Zanimalo jo je, kako sodelujejo z Obrtno zbornico Jesenice? 

 

Eldina Čosatović je pojasnila, da podjetniške krožke izvajajo v osnovnih šolah. Ne izvajajo pa 

predstavitve poklicev. V ta namen so letos na Jesenicah izvedli zaposlitveni sejem.  

Z obrtno zbornico so v preteklosti več sodelovali. V preteklosti so na Ragorju za občine pripravili 

predloge za nove projekte, vendar ni bilo odziva s strani občin.  

 

Bogdan Janša: Zanimalo ga je, kdaj se odločijo, da je posamezen projekt še smiselno peljati naprej.  
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Eldina Čosatović je pojasnila, kako poteka pregled posameznih projektov. Vsako leto pripravijo 

nabor projektov. Predloge za nove projekte lahko podajo tudi svetniki.  

 

Tjaša Prusnik: Predlagala je, da bi v bodoče najprej dobili poročila, nato pa bi se na odborih 

odločali, katere projekte bi podprli oz. uvedli novo projekte.  

 

Eldina Čosatović je pojasnila, da lahko občinski svetniki dobijo tudi podrobna poročila za vsak 

projekt.  

 

Izidor Podgornik: Pojasnil je  zgodovino projekta starih hišnih imen. Koliko časa že ta projekt traja 

in od kje ideja, da so ta projekt povzeli? 

 

Eldina Čosatović je pojasnila, da se strinja, da so projekt pričeli v Mojstrani.  

 

Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje: 

 

SKLEP 3/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša s Programom dela in 

finančnim načrtom RAGOR-ja za leto 2019. 

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 16 

   ZA – 15 

   PROTI – 0 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 4.  
 

3/1 Jože Dovžan – pobuda – ustno 

KS Dovje Mojstrana predlaga, da se v mesecu marcu skliče zbor krajanov za naselje Belca.  

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da se bo organiziral zbor krajanov. 

 

3/2 Jože Dovžan – pobuda – ustno 

KS Dovje Mojstrana predlaga, da občina naroči idejne zasnove za ureditev mirujočega prometa v 

Zgornji Radovni. 

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da se bo to urejalo z študijo za celo občino. 

 

3/3 Jože Dovžan – vprašanje – ustno 

KS Dovje Mojstrana opozarja, da je prišlo ob zadnji naravni nesreči do pomanjkljivega vodenja s 

strani poveljstva CZ, komuniciranja z gasilci in informiranja občanov. Gasilci so podali 

informacijo, da so morali polniti vreče s peskom. Dobili so tudi informacijo, da ni zalog poplavnih 

vreč.  

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je bil z akcijo zadovoljen. O poplavnih vrečah pa je slišal šele 

naknadno. Župan je prosil poveljnik CZ Blaža Lavtižarja, da pripravi odgovor za PGD Mojstrano.  

 

Blaž Lavtižar, kot poveljnik CZ je pojasnil, da je trenutno na zalogi 2000 praznih vreč. Na komunali 

pa sta dve paleti vreč napolnjeni s peskom. Običajno je, da gasilci sami polnijo vreče. Ob 

intervenciji so se iz PGD Gozd Martuljek sami javili, da bi prišli polniti vreče.   
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3/4 Izidor Podgornik – vprašanje – ustno 

Kako je z zdravnikom v Mojstrani in tudi v občini? 

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bo pojasnilo podal pri informcijah. 

 

3/5 Izidor Podgornik – pobuda – ustno 

S strani krajana je dobil pobudo, da bi se bolje uredilo trženje in oglaševanje turnega smučanja. Prav 

tako s podatki, kje lahko turni smučarji parkirajo.  

 

3/6 Bogdan Janša – vprašanje – ustno 

Prosil je, da se prouči, če je možno, da bi na poti od Požgancevega mostu do železniške postaje 

postavili še dve klopci. 

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo klopce postavili.  

 

3/7 Bogdan Janša – pobuda – ustno 

Podal je pobudo po ureditvi poti do ferate v Mojstrani.  

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je komunali naročeno, da to uredi.  

 

3/8 Bogdan Janša – pobuda – ustno 

Podal je pobudo po ureditvi prometnega režima v dolino Vrat. Stanje je sedaj glede prometa 

neznosno. Problem je tudi z intervencijsko potjo.  

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da se zavedajo te problematike. Veliko se dela na tem, da bodo tudi 

zaradi nordijskega svetovnega prvenstva v Planici po celotni občini uredili parkirišča. Bodo pa o 

tem govorili tudi s policijo. Bil je mnenja, da za vse ne bodo morali zagotoviti parkirišč. V Lescah 

naj bi gradili veliko parkirišče. Od tam bi lahko imeli organiziran prevoz. V Kranjski Gori bodo 

urejali tudi parkirno hišo.  
 

3/9 Janja Dolhar – pobuda – ustno 

Upokojenci so jo opozorili, da je problem s parkiranjem pri zdravstvenem domu v Kranjski Gori.  
 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo iskali rešitev. Morda bi tudi tam uvedli modro cono.  
 

3/10 Janja Dolhar – pobuda – ustno 

Podala je pobudo, da bi se oživil projekt Tri roke v vrtcu Rateče.  

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je to na vodstvu šole in vrtca. Občine je pripravljena to 

financirati.  
 

3/11 Janja Dolhar – pobuda – ustno 

Podala je pobudo, da bi postavili bankomat v Ratečah.  
 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da že za bankomat v Gozdu Martuljku banka pravi, da je 

nerentabilen zaradi premalo transakcij.  
 

3/12 Sonja Kavalar – pobuda – ustno 

V Ratečah je velik problem s parkiranjem. Ob vikendih je zadeva neznosna. Predlagala je, da bi na 

postaji poleg Ledin uvedli parkiranje v tri vrste. Na KS Rateče predlagajo tudi, da bi uvedli 

plačljivo parkiranje.  

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da se trudijo zadevo urediti.  
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Ad 5.  
 

Župan je podal naslednje aktivnosti:  

- Zdravstvo: Imeli so sestanek z zdravstvom glede problematike zdravnikov in 

zobozdravnikov. OZG se zaveda teh problemov. Občina je predlagala, da bi podelili dve 

koncesiji za dva nova zdravnika. Župan je izrazil upanje, da bi dobili dva zdravnika. 

Svetnike je pozval, da če kdo pozna kakšnega zdravnika ali ima kakšno idejo naj mu pove.  

 

- Šolstvo: Imeli so sestanek  z ravnateljema obeh osnovnih šol. Ni se strinjal z novimi 

zaposlitvami v vrtcu, zaradi enega dodatnega otroka, ki bi ga lahko vpisali v vrtec v Rateče. 

Prav tako se ni strinjal z vpisom otrok v vrtce iz Jeseniške občine. Občina mora graditi nove 

vrtce zaradi kvote, namesto, da bi za naše otroke imeli nadstandard. Takšno omejitev je 

sprejela tudi občina Ljubljana. Najbolj ga je pa zmotilo, da je starš iz Jesenic zahteval 

smučarsko karto za otroka. Problem je tudi, da se otroci iz obeh osnovnih šol skoraj ne 

vpisujejo v tehnične poklice. Večino jih gre v gimnazije. Zato se strinja z idejo svetnice 

Janje Dolhar, ki je predlagala, da bi v osnovni šoli predstavili poklice.  

 

- Stanovanja: Pojasnil je, da bi morali priti do novega zakona, ki bi omogočil lažje prodajanje 

občinskih stanovanja po bolj ugodnih cenah. S tem bi dobili sredstva, da bi zgradili nova 

stanovanja.   

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri. 

  

Zapisal:                                       Župan: 

Uroš Grzetič                                                                     Janez Hrovat 


