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ZAPISNIK 

 

Zbora občanov za območje KRAJEVNE SKUPNOSTI KRANJSKA GORA, ki je bil v 

sredo, 6.11.2019, ob 19. uri, v Ljudskem domu. 

Prisotnih je bilo 47 občanov, zbora pa so se udeležili tudi Egidija Košir Mrovlje – Služba za 

splošne in premoženjsko pravne zadeve, Monika Jakelj – vodja proračuna, Vesna Okršlar – 

direktorica občinske uprave, Blaž Knific – direktor JPK Kranjska Gora, Marko Kopač – 

podžupan Občine Kranjska Gora, Špela Lavtižar – tajnica KS Kranjska Gora 

Predlagan in potrjen je bil naslednji  

DNEVNI RED: 

1. Pregled opravljenih del v letu 2019 

2. Plan za leto 2020 

3. Pripombe, predlogi, pobude občanov 

 

Župan je prisotne pozdravil in poudaril, da je njegov cilj še vedno ta, da bi naselja v občini 

predstavljali v najboljši luči. Zahvalil se je krajanom za sodelovanje na vseh področjih in 

obenem čestital TD Kranjska Gora za prejeto priznanje za najbolj urejen turistični kraj v 

Sloveniji. Vesel je, da je k temu pripomogla tudi Občina in sicer s sofinanciranjem obnove 

fasad, z obnovo kozolcev… Želi si, da bi v prihodnje lahko pomagali tudi pri obnovah 

zapuščenih hlevov v senožetih. Ponosen pa je tudi, da se je Občina Kranjska Gora uvrstila med 

peščico nezadolženih občin v državi. 

Glede izgradenj novih objektov, predvsem apartmajskih, je opozoril, da smo v drugem valu 

gradbenega »buma«. Pritiski so izredno močni, zato je poudaril, da smo domačini glavni faktor, 

ki razpolagamo s svojim zemljiščem in odločamo, ali bomo zemljišče prodali, ali ne. 

Občina Kranjska Gora ustvarja velik del dohodka s turizmom, kar se odraža tudi na socialnem 

področju, na področju šolstva in zdravstva.  

Povedal je, da bo Občina Kranjska Gora tudi letos subvencionirala nakup sezonskih smučarskih 

vozovnic za osnovnošolce in dijake s stalnim bivališčem na območju občine. 

K točki 1. Pregled opravljenih del v letu 2019 

• Obnova ceste v Smerinje – priklop tistih objektov na kanalizacijo, ki še niso bili 

priklopljeni. S tem naj bi bila Kranjska Gora v celoti priklopljena. Manjka le še 

povezava med Jasno in Kranjsko Goro, kjer je kanalizacija speljana v staro meteorno 



 

 

kanalizacijo s prelivi v primeru večjih padavin. Ob tem je povedal tudi, da si želi, da bi 

se arbitražni postopek na Dunaju dobro zaključil. 

• Avtobusne postaje na Vršiču 

• Brežina Pišnice ob golfu 

• Sanacija mostov – glede sanacije železniških mostov še potekajo dogovori 

• Obnova sanitarij v kranjskogorskem vrtcu 

• Ureditev parka na bivšem mini golfu 

• Sprehajalna pot ob Savi proti Martuljku 

• Sanacija smetišča v Rušju – nastalo je golf igrišče in potka 

• Žunov graben – odpeljane so bile naplavine 

K točki 2. Plan za leto 2020 

• Pokopališče v Logu – žarni zid, stopnice in prostor za raztros pepela. Mogoče tudi nova 

ograja (namesto mreže). 

• Ureditev parkirišča pri policiji 

• Urejanje problematike avtodomov – ni prioriteta 

• Sanacija trga v Kranjski Gori – obnova tistega dela, ki je bil narejen najprej – Jakelj – 

Budinek. 

• Obnova cest – Podbreg, Naselje S. Černeta, Ledine, cesta od naselja Bezje do Viharnika. 

• Pločnik mimo TGC bo narejen v primeru izgradnje krožišča in sanacije ceste, kar pa je 

v pristojnosti države. 

• 300.000,00 EUR je namenjenih za dokončanje ŠP Ruteč – prioriteta v letu 2020 

• Otroško igrišče nasproti Corone. 

• Obnova strehe na Liznjekovi hiši 

• Sofinanciranje postavitve mrež na poligonu 

• Vodohran Alpina – ureja se dokumentacija 

• Javna razsvetljava – menjava v led svetilke 

• Tabre – dehidracija blata, grablje 

• Kolesarska steza – preplastitve na nekaterih delih 

Pohvalil je tudi delovanje JP Komunala Kranjska Goram in predal besedo Blažu Knificu, 

direktorju JPK. 

Blaž Knific je prisotne seznanil z večjimi opravljenimi deli na kanalizacijskem omrežju – Bezje, 

TGC, Vršiška, pri »Grošu«, Smerinje… Pozval je tudi občane, naj pridejo po brezplačne 

zabojnike za ločevanje odpadkov.  

K točki 3. Pripombe, predlogi, pobude občanov 

• Jovanović Ljubimko – obnova Vitranške ulice in javna razsvetljava – opozoril je, da je 

svetloba LED svetilk škodljiva. Župan je glede obnove Vitranške ulice pojasnil, da je 

nasproti hotela Miklič cesta široka le 180 cm (občinska zemlja) in bi morala Občina 

dodatno zemljišče odkupiti. Potekajo pogajanja z lastnikom omenjenega zemljišča.  

Glede razsvetljave pa je župan povedal, da se večina občin nagiba k led svetilkam, vzor 

so tudi kraji v zamejstvu. 

• Bizjak Jože – povedal je, da je zaposlen v komerciali in da ga moti, da sta v Kranjski 

Gori dve Mercatorjevi trgovini. Zanima ga, kakšne ima župan načrte z namestitvijo 

Sparovih, Lidlovih ali drugih trgovin. Župan je za pojasnilo prosil predsednika AS 



 

 

Kranjska Gora, Božidarja Tarmana. Tarman je povedal, da se je v letošnjem letu interes 

trgovcev zopet povečal. Zadeva se sicer ne odvija tako hitro, kot bi si želeli, kaže pa 

dobro. Člani AS Kranjska Gora, na katere zemljišču bi trgovina stala, so se odločili, da 

bodo prednost dali Sparu, ker ima tudi delikateso. Težava je le s prenosom zemljišča, ki 

se nahaja v Logu. Ker zapuščinski postopki tečejo zelo počasi, zemljišče za trgovino pa 

bi morali odtujiti od ostalih zemljišč, je AS že pridobila pravno mnenje, pri postopkih 

bo pomagala tudi Občina Kranjska Gora. Za dodatna pojasnila so se obrnili tudi na 

FURS.  

Občina je pri izgradnji trgovine postavila pogoj, da je poleg trgovine tudi bife. 

• Simon Oblak – najprej je pohvalil JP Komunalo, ki redno čisti in ureja okolico Ruske 

kapelice. Poudaril je tudi, da je večina obiskovalcev zelo pohvalila odločitev, da je v 

bližini kapelice nameščeno stranišče. Opozarja, oziroma moti pa ga naslednje: omejitev 

hitrosti v Jasni in prevoz lesa skozi vikend naselje v Jasni. Zanima ga, ali je to ulica, ali 

gozdna cesta, saj po njej vozijo 20 ali 40 tonski tovornjaki z lesom. Župan se je gospodu 

Oblaku najprej lepo zahvalil za pomoč in delo pri Ruski kapelici. Kar se tiče ceste skozi 

Naselje Ivana Krivca, pa je opozoril, da obe cesti v Jasni pokrivata veliko območje 

gozdov, ki so na žalost polni lubadarja. Posekan les je potrebno pripeljati v dolino, 

tovornjaki pa so mehanizacija, ki se jo v današnjih časih uporablja. 

• Jakelj Jože – zahvalil se je za ureditev Tofovega grabna, meni pa, da je potrebno na 

enem delu  stanje sanirati. Blaž Knific je povedal, da je potrebno dodatno očistiti 

približno 60 m in da imajo za čiščenje tudi že dovoljenje. Po koncu deževja bodo zadevo 

izpeljali do konca. 

• Udir Andrej – prosil je za pojasnilo glede prodaje Finide. Župan je pojasnil, da je 80 % 

lastnik Občina Jesenice. Na podlagi inšpekcijske odločbe se mora urediti del kampa , ki 

je v lasti občin. Ker območje ne ustreza zahtevanim pogojem, ga ne bodo več tržili. 

Predlagali so prodajo ali oddajo v najem. Narejena je bila tudi cenitev zemljišča, po 

kateri je m2 vreden 160 EUR, vendar so Hrvati ponudili veliko manj. Zadeva se ureja.  

• Dare Jelčić – Predlagal je, da bi naredili prehod za pešce na ulici Podbreg za gostilno 

Cvitar. Meni, da obstaja nevarnost nesreče, saj se kolesarji z nekontrolirano hitrostjo 

spuščajo s trga proti »Zagmajnici«. Opozoril je tudi na uničevanje ulice Podbreg z 

dostavnimi vozili. Župan je povedal, da bo Podbreg saniran po končanih gradnjah. 

• Košir Marjan – pohvalil je delo župana, JP Komunale. 

• Udir Marija je vprašala, kaj bo s hotelom Razor. Župan je odgovoril, da se je hotel 

prodajal na dražbi, kjer ni bilo interesa. 

• Potočnik Danila – najprej je pohvalila delo župana. Opozorila pa je na vedno večji 

problem s kolesarji. Veliko krajanov opaža, da so kolesarji zelo oblastni in nesramni. 

Meni, da bi promet s kolesi morali preusmeriti, tako da ne bi več potekal po trgu pred 

cerkvijo. Župan se je z navedenim strinjal in dodal, da obiskovalci kolesarijo tudi po 

površinah, ki kolesarjenju niso namenjene, zato se bomo na sezono 2020 bolje 

pripravili. Bolj bomo vključili MIR in obiskovalcem delili letake s Kodeksom obnašanja 

kolesarjev, pohodnikov… 

• Hlebanja Branko je povedal, da je v gozdovih veliko lubadarja in je nujno potrebno 

gozdove očistiti. Glede na to, da je Oblak Simon imel pripombo na prevoze lesa v Jasni, 

Hlebanja opozarja, da se bo treba trenutni situaciji prilagoditi.  

 

Glede podaljšanja pločnika v Logu je župan povedal, da bo Občina to poizkušala urediti 

z investitorjem trgovine.  



 

 

Tudi gostilna Borka je v slabem stanju. Župan je povedal, da ima novega lastnika in se 

bodo stvari uredile. 

• Dremelj Anton je opozoril na obilo pasjih iztrebkov ob jezeru Jasna in na sprehajalnih 

poteh ob Pišnici. Zanimalo ga je tudi, kdo vzdržuje pot iz Jasne na Vitranc. Glede 

prireditev na trgu pred cerkvijo pa je mnenja, da bi moralo biti več domačih dogodkov, 

povezanih z narodno glasbo in običaji iz teh krajev. Župan se strinja, da je potrebno 

resno začeti ukrepati glede čiščenja pasjih iztrebkov (koši, vrečke, vključiti tudi MIR). 

Pot na Vitranc je planinska pot, ki jo vzdržuje PD Kranjska Gora, del poti pa poteka po 

TNP. Glede poletnih prireditev na trgu pa bo predlog posredovan Turizmu Kranjska 

Gora. 

Zbor občanov je bil zaključeno ob 20.50.    

 

Zapisala Špela Lavtižar, tajnica KS Kranjska Gora   

 

 

                                   Župan občine Kranjska Gora  

Janez Hrovat 

Priloga: 

• Lista prisotnosti  


