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Št.:  

 

Datum: 18.09.2019 

   

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

   

6. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 18.0.2019 ob 17.00 uri v sejni 

sobi Občine. 

 

PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA: 

 

➢ ŽUPAN: Janez Hrovat 

 

➢ ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Žiga Židan, Ena Girandon, Jože Dovžan, 

Branka Vovk, Tjaša Prusnik, Sonja Kavalar, Bogdan Janša, Blaž Lavtižar, Gregor Miklič, 

Jelica Majer, Klavdija Gomboc, Marko Kopač, Uroš Kopavnik, Izidor Podgornik, Janja 

Dolhar (15 od 16) 

Katarina Štravs – odsotena 

 

➢ PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI:  Vesna Okršlar, Monika 

Jakelj, Egidija Košir Mrovlje, Alojz Jakelj, Uroš Košir 

 

➢ PRISOTNI NOVINARJI:  

 

Seja je posneta na digitalni medij.  

 

Gradivo seje je objavljen tudi na spletni strni občine. Na seji pa so svetniki prejeli še dodatno 

gradivo in sicer: zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. 

 

I.         SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:       

                          

1.  Obravnava in sprejem zapisnika 5. seje 

2. Obravnava in sprejem zapisnika 4. dopisne seje 
 

 

Župan Janez Hrovat je dal v obravnavo zapisnika 5. seje in 4. dopisne seje. Člani občinskega sveta 

so zapisnika prejeli s sklicem.  
 

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

SKLEP 6/1: Potrdi se zapisniki 5.  seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.  

 

SKLEP 6/2: Potrdi se zapisniki 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.  

 

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 

   ZA – 15 

   PROTI – 0 

 

Sklepa sta bila sprejeta.  

  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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Župan Janez Hrovat je predstavil dnevni red.  

 

II. DNEVNI RED: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tretje (3.) dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2019 

2. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019    

3. Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora – I. 

OBRAVNAVA 

4. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 

območju občine Kranjska Gora – I. OBRAVNAVA 

5. Odlok o programu opremljanja za odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

območje DM S4 (travnik) v Mojstrani – I. OBRAVNAVA 

6. Odlok o programu opremljanja za odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2) – I. OBRAVNAVA 

7. Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2019 

8. Upravljanje s stavbo PR`KATR – Dovje 31a 

9. Ukinitev statusa javnega dobra pri nepremičninah 

10. Vprašanja in pobude 

11. Informacije 

  

  

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

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 

   ZA – 15 

   PROTI – 0 
 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

Ad 1. 
 

Župan Janez Hrovat je predstavil točko Tretje (3.) dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem občine za leto 2019 . Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.  

 

Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev. 

 

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

 
SKLEP 6/3: Sprejmejo se 3. dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine 

za leto 2019. 

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 

   ZA – 14 

   PROTI – 0 
 

Sklep je bil sprejet. 
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Ad 2.  
 

Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za 

leto 2019. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.  

 

Monika Jakelj je podala podrobnejšo obrazložitev. 

 

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

 

SKLEP 6/4: Sprejme se Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora 2019 z 

obrazložitvami in načrt razvojnih programov za obdobje 2019 - 2022. 

 

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 

   ZA – 15 

   PROTI – 0 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

Izidor Podgornik je opozoril, da je v gradivu zasledil objekt ZB NOB Dovje – Mojstrana. Pravilen 

ime tega objekta je Dom Mlakarjevih bratov. 

 

Ad 3.  
 

Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Kranjska Gora – I. OBRAVNAVA. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na 

sejo.  

 

Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev. Spremembe odloka je bilo potrebno pripraviti zaradi 

spremembe zakonodaje. Potrebno pa je tudi izenačiti faktor po namembnosti bivanja. Sedaj so 

imela sekundarna bivališča šestkrat višji faktor, kot pa bivališča za stanovanjski namen. Zaradi te 

izenačitve bo prišlo do okoli 300.000 € izpada dohodka v proračunu.  

 

Uroš Košir iz podjetja Locus d.o.o., ki je tudi pripravil predlagani odlok je podal obrazložitev. 

Glede odloka so dobili tudi potrditev s strani Ministrstva za okolje in prostor.  

 

Župan Janez Hrovat je svetnike pozval za njihove ideje.  

 

V razpravi so sodelovali:  

 

Branka Vovk: Pojasnila je, da je podražitev za območje Dovje Mojstrana 21%.  

 

Alojz Jakelj je pojasnil, da vrednost točke enaka za celotno območje občine. Število točk pa se 

razlike po krajih. Vrednost točke se po predlogu poveča za 20%. Poslovni namen ostaja enak.  

 

Župan Janez Hrovat je svetnike opozoril, da bodo morali na področju komunale povečati cene 

odvoza odpadkov.  

 

Sonja Kavalar: Glede smeti je pojasnila, da nekateri ljudje še vedno nimajo svojih smetnjakov. Zato 

ne plačujejo odvoza.  

 

Žiga Židan: Zanimalo ga je, kako je s stanovanji, ki se oddajajo preko raznih platform?  
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Alojz Jakelj je pojasnil, da ima lahko  sobodajalec po zakonu do 15 postelj. 

 

Bogdan Janša: Zanimalo ga je, če bodo lahko ločili objekte glede poslovnega namena oz. 

stanovanjskega namena.  

 

Alojz Jakelj je pojasnil, da je to možno pregledati in določit na podlagi gradbenih dovoljenj.  

 

Uroš Košir: Na ministrstvu se bodo še pozanimali, kam sodijo prostori v katerih se odvijajo 

oddajanje stanovanja preko s.p. oz. drugih oblik.  

 

Klavdija Gomboc: Zanimalo jo je, kako je s stanovanji v aparthotelih? 

 

Vesna Okršlar je pojasnila, da nadomestilo plačuje uporabnik stanovanja.  

 

Alojz Jakelj je poudaril, da je aparhotel po gradbenem dovoljenju poslovni objekt. 

 

Jože Dovžan: Zanimalo ga je, koliko je sekundarnih bivališč. Kako je s plačevanjem komunalnih 

prispevkov.  

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da vsi, ki so prijavljeni ne glede ali imajo smetnjak plačujejo 

stroške odvoza odpadkov komunali.  

 

Alojz Jakelj je pojasnil, da je stanovanj za sekundarno bivališče 2375.  

 

Gregor Miklič: Predlagal je, da bi lahko več sredstev dobili tudi preko občinskega redarstva.  

 

Vesna Okršlar je pojasnil, da so glavni poudarek dajali na opozarjanju in ne kaznovanju.  

 

Janja Dolhar: Redarstvo bi morali ukrepati proti na črno parkiranim avtodomom.  

 

Vesna Okršlar je pojasnila, da kdor vidi napačno parkiran avtodom, naj to javi redarstvu.  

 

Tjaša Prusnik: Pojasnila je, da bi lahko dohodke pridobili tudi z zaračunavanjem občinskih 

zemljišč, ki jih občani uporabljajo.  

 

Župan Janez Hrovat je predlagal, da odlok potrdijo v prvi obravnavi. V času 15 dnevne obravnave 

pa podajo pripombe.  

 

Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji: 

 

SKLEP 6/5: Sprejme se Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 

Kranjska Gora v I. obravnavi in ga posreduje v 15 dnevno obravnavo. 

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 

   ZA – 14 

   PROTI – 0 
 

Sklep je bil sprejet. 
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Ad 4.  
 

Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo na območju občine Kranjska Gora – I. OBRAVNAVA. Člani sveta 

so gradivo prejeli s sklicem na sejo.  

 

Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev. 

 

Uroš Košir iz podjetja Locus d.o.o., ki je tudi pripravil predlagani odlok je podal obrazložitev. 

Pojasnil je, da v odloku predvidevajo povišanje za 10%. 

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je ta prihodek občine odvisen ob števila gradenj.  

 

V razpravi so sodelovali:  

 

Žiga Židan: Zanimalo ga je, kako se komunalni prispevek povečuje glede na to ali je objekt 

enostanovanjski ali dvostanovanjski? 

 

Alojz Jakelj je pojasnil, da so v 10. členu predlaganega odloka v tabeli vpisani faktorji glede na 

vrsto objekta.  

 

Jože Dovžan: Kakšna je primerljivost z ostalimi občinami? 

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da točnega podatka nima, vendar smo med višjimi glede na odmero 

komunalnega prispevka.  

 

Po razpravi je župan Janez Hrovat, dal na glasovanje naslednji sklep: 

 

SKLEP 6/6: Sprejme se Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo na območju občine Kranjska Gora v I. obravnavi in ga posreduje v 15 

dnevno obravnavo. 

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 

   ZA – 15 

   PROTI – 0 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 5.  
 

Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o programu opremljanja za odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani – I. OBRAVNAVA. Člani 

sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.  

 

Uroš Košir iz podjetja Locus d.o.o., ki je pripravil predlagani odlok je podal obrazložitev. Sami 

investitorji bodo glede na zakon po tem odloku manj obremenjeni. Investitorji bodo na svojem 

zemljišču sami zgradili komunalno infrastrukturo in se bodo potem priključili na obstoječo 

komunalno infrastrukturo.  

 



 6 

Alojz Jakelj je pojasnil, da  so morali do sedaj vsi plačati še priključitev na obstoječo komunalno 

infrastrukturo, kar pa ti, ki bodo gradili v OPPN-ju ne bodo doplačali. Občina je zaradi tega na 

slabšem. 

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da če prav razume so novi OPPN-ji samo breme občine. Zanimalo 

ga je, kako je z povečanjem vodohranov in kanalizacijskega sistema.  

 

Uroš Košir je pojasnil, da ni bilo predvideno povečanje kanalizacijskega sistema – čistilne naprave. 

Je pa za OPPN pod Vitrancem predviden strošek povečanja vodohrana.  

 

V razpravi so sodelovali:  

 

Bogdan Janša: Za OPPN so si prizadevali zaradi izgradnje vrtca v Mojstrani.  

 

Po razpravi je župan Janez Hrovat, dal na glasovanje naslednji sklep: 

 

SKLEP 6/7: Sprejme se Odlok o programu opremljanja za odlok o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani v I. obravnavi in ga posreduje v 

15 dnevno obravnavo. 

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 

   ZA – 15 

   PROTI – 0 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 6.  
 

Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o programu opremljanja za odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2) – I. 

OBRAVNAVA. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.  Obrazložitev odloka je bila 

podana že pri prejšnji točki.  

 

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

 

SKLEP 6/8: Sprejme se Odlok o programu opremljanja za odlok o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani v I. obravnavi in ga posreduje v 

15 dnevno obravnavo. 

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 

   ZA – 10 

   PROTI – 2 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 7.  
 

Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 

2019. Člani sveta so gradivo prejeli po pošti konec julija, spremno besedilo pa s sklicem na sejo.   

 

Monika Jakelj je podala podrobnejšo obrazložitev.  
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Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat, dal na glasovanje naslednji sklep: 

 

SKLEP 6/9: Občinski svet se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna Občine 

Kranjska Gora za obdobje od 1.1. do 30.6.2019. 

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 

   ZA – 15 

   PROTI – 0 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 8.  
 

Župan Janez Hrovat je predstavil točko Upravljanje s stavbo PR`KATR – Dovje 31a. Člani sveta so 

gradivo prejeli s sklicem na sejo. Svetnike je pozval, da podajo tudi svoje predloge in vizije glede 

obravnavane stavbe.  

 

Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.  

 

Bogdan Janša je podal poročilo Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 

nepremičninami. Glede obravnavanega objekta je odbor sprejel naslednji sklep: »Občina takoj 

pristopi k javnemu razpisu za pridobitev najemnika stavbe Pr' Katr'. Za čas do pridobitve najemnika 

pa se omogoči brezplačno uporabo društvom iz KS Dovje – Mojstrana. Društva morajo za 

brezplačno uporabo stavbe predložiti program, vsa 14 dni pred uporabo stavbe.« 

 

V razpravi so sodelovali:  

 

Jože Dovžan: Pojasnil je, da so zadevo obravnavali tudi na KS Dovje Mojstrana, kjer so sprejeli 

naslednji sklep:  »Člani sveta KS Dovje Mojstrana predlagajo, da občina pristopi k postopku 

javnega razpisa pridobivanja najemnika za Hišo Pr´Katr. Mesečna najemnina se zniža za 20 %, pod 

pogojem, da imajo društva in šola vsaj 10 x na leto možnost uporabe pritličja hiše za izvedbo 

prireditev oziroma delavnic. V kolikor se v prvem razpisu ne najde najemnika, se razpiše nov razpis 

brez pogojev.« 

 

Janja Dolhar: Strinjala se je, da naredijo razpis, da vidijo koliko je zanimanja za najem.  

 

Žiga Židan: Za koliko časa se bo hiša dala v najem? 

 

Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da bodo to določili v pogojih v razpisu. Je pa menila, da za vsaj 

5 let.  

 

Jože Dovžan: Bil je mnenja, da morajo dobiti najemnika, ki bo živel s krajem in društvom 

omogočal prireditve.  

 

Uroš Kopavnik: Bil je mnenja, da je edini način za uspešno delo, da bo najemnik povezan s krajem. 

Strinjal se je, da bi moralo biti najemniku pojasnjeno, da bo hiša zaživela, če bo sprejel tudi društva 

v kraju.  

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da imajo sedaj dva predlagana sklepa.  

 

Bogdan Janša: Predlagal je, da sprejmejo predlagani sklep s strani KS Dovjem Mojstrana.   
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Po razpravi je župan Janez Hrovat, dal na glasovanje naslednji sklep: 

 

SKLEP 6/10: Člani sveta KS Dovje Mojstrana predlagajo, da občina pristopi k postopku 

javnega razpisa pridobivanja najemnika za Hišo Pr´Katr. Mesečna najemnina se zniža za 20 

%, pod pogojem, da imajo društva in šola vsaj 10 x na leto možnost uporabe pritličja hiše za 

izvedbo prireditev oziroma delavnic. V kolikor se v prvem razpisu ne najde najemnika, se 

razpiše nov razpis brez pogojev. 

 

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 

   ZA – 15 

   PROTI – 0 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ad 9.  
 

Župan Janez Hrovat je predstavil točko Ukinitev statusa javnega dobra pri nepremičninah. Člani 

sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.  

 

Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.  

 

 

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

 

SKLEP 6/11: Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

I. 

Javno dobro preneha obstajati pri naslednjih nepremičninah – parcelah: 403/37, 403/38, 

403/39, 403/40, 403/41, 403/42, 403/43, 403/44, 403/45, 403/46, 403/47, 403/48 in 403/49, vse 

katastrska občina 2169 Kranjska Gora in pri nepremičninah- parcelah: 1438/5, 1438/8, 

1438/10 in 1443/5, vse katastrska občina 2167 Rateče. 

II. 

Po pravnomočnosti odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah iz I. točke 

tega sklepa, se pri vseh nepremičninah, navedenih v I. točki tega sklepa, izbriše zaznamba 

javnega dobra. 

III. 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi. 

 

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 

   ZA – 15 

   PROTI – 0 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 



 9 

Ad 10.  
 

Župan Janez Hrovat je svetnikom s pomočjo projekcije predstavil informacije o zemljišču - 

parkirišče nasproti šole oz. bivšo železniško rampo v velikosti 670 m2. Bil je mnenja, da je ta 

parcela zelo strateškega pomene. Sestal se je z lastnikom parcele. Lastnik je izrazil pripravljenost po 

menjavi zemljišča, nekje v ožjem centru Kranjske Gore. Župan je pojasnil, da ima občina dve takšni 

parceli. Ena je ob hotelu Kompas, druga pa je pred dvorano Vitranc. Naknadno je lastnik še 

predlagal, da občina naroči cenitev vrednosti njegovega zemljišča in mu posreduje ponudbo za 

odkup.  

 

Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejše obrazložitve.  

 

Jože Dovžan: To parkirišče je povsem neurejeno. Kaj bi občina naredila na tem zemljišču? 

 

Žiga Židan: Glede na to, da parcela v bližini šole jo je smiselno zamenjati za drugo parcelo.  

 

Klavdija Gomboc: Občina Kranjska Gora ni do sedaj znala zadržati strateško pomembnih objektov 

in parcel. Predlagala je, da ne bi šli v menjavo ampak odkup. Ob tem je predlagala nakup še drugih 

strateško pomembnih parcel. Zanimalo je je, če imajo na občini seznam parcel, ki bodo še zazidljive 

v naslednjih letih. V občini se vse poziduje. Bila je mnenja, da so poslali eno arhitektonsko 

skrupocalo. Nimajo krajinskih arhitektov. Izgubili bodo vsa pomembna območja, tudi za parkiranje.  

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da mora skrbeti za vzdržen proračun. Občina pa po zakonu ne more 

kupovati oz. trgovati z nepremičninami. Za infrastrukturne zadeve lahko kupujejo. Predlagana 

parcela je parkirišče in je infrastrukturni namen.  

 

Bogdan Janša: Glede na proračun je predlagal, da bi se pogajali o zamenjavi zemljišča.  

 

Po razpravi je župan Janez Hrovat, dal na glasovanje naslednji sklep: 

 

SKLEP 6/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora pooblašča župana za začetek pogajanj za 

odkup ali menjavo zemljišča parc.št. 900 z zemljiščem 509/3 obe k.o. Kranjska Gora. 

 

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 15 

   ZA – 15 

   PROTI – 0 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

 
6/1 Izidor Podgornik – pobuda – ustno 

Predlagal je, da bi zaključek gradnje ceste skozi Dovje zaključili z otvoritvijo.  

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo skupaj s krajevno skupnostjo uredili zadevo.  

 

 

6/2 Izidor Podgornik – pobuda – ustno 

Ponovno je predlagal, da bi na dnevni red seje občinskega sveta uvrstili problematiko bolnice 

Jesenice – različni predlogi za novo lokalcijo. Bil je mnenja, da mora bolnica ostati na Jesenicah.   

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da imajo občine različne poglede. Predlagal pa je, da bi na naslednji 

seji pripravili izjavo oz. skelp, da naj bolnica ostane na Jesenicah.   
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6/3 Tjaša Prunsik – pobuda – ustno 

Na podlagi prošnje krajanov, je podala pobudo, da bi na Belci na desni strani postavili javno 

razsvetljavo pri avtobusni postaji.  

 

Župan Janez Hrovat se je strinjal, da bodo na tem delu postavili javno razsvetljavo.  

 
6/4 Žiga Židan – vprašanje – ustno 

Zanimalo ga je, če drži, da so se zmanjšala državna sredstva za sanacijo na Belci? 

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da naj bi bila sredstva zmanjšana. Izrazil je upanje, da bodo naredili 

zaplavno pregrado, kot je bila narejena v projektu. Gradnja pregrade naj bi se začela že v letošnjem 

letu.  

 

6/5 Janja Dolhar – vprašanje – ustno 

Zanimalo jo je, če so kakšne nove informacije v zvezi s svetovnim prvenstvom 2023? 

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je ukrepov v zvezi s tem dogodkom veliko. V Ratečah je eden 

glavnih izgradnja velikega počivališča. Projekt je v idejni zasnovi in ga bodo predstavili lastnikom 

zemljišč. Občina naj bi zemljišča odkupila, država pa bo gradila. S tem bo za Rateče tudi ob drugih 

priložnostih rešen problem parkiranja.  
 

6/6 Janja Dolhar – vprašanje – ustno 

Kako je s trgovino v Logu? 

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je trgovina vse bolj realna. Interes je velik. Izrazil je upanje, da 

bi naslednje leto gradili trgovino.  

 

Vesna Okršlar je pojasnila, da urejajo zadeve, ker je zemljišča v postopku denacionalizacije.  
 

6/7 Janja Dolhar – vprašanje – ustno 

Projekt v vrtcu Trije jeziki? 

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da naša občina ima finance za takšne projekte. Je pa zanimanje v 

Italiji in Avstriji vedno manjše. Bi se pa morali dogovoriti na nivoji šol in vrtcev.  

 

6/8 Janja Dolhar – pobuda – ustno 

Podala je pobudo, da bi razsvetlili še kolesarsko od Podkorena do Rateč. 

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da glede na pritožbe čez razsvetljavo med Kranjsko Goro in 

Podkorenom, ne verjame, da bodo šli še v projekt do Rateč.  
 

6/9 Janja Dolhar – vprašanje – ustno 

Kako bo z muzejem v Ratečah? 

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je muzej velik problem.  

 
6/10 Uroš Kopavnik – vprašanje – ustno 

Kako je z vrtcem v Mojstrani? 

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je občina že pripravila projekt. Pridobili so že gradbeno 

dovoljenje. Izdelujejo še projekt PZI. V spomladnem času naj bi pričeli z gradnjo vrtca.  
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6/11 Bogdan Janša – pobuda – ustno 

Poleg gradnje vrtca bi morali izvesti še sanacijo športnega igrišča. Fundacija za šport ima objavljen 

razpis.  

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da se bodo glede tega še dogovorili.  

 
6/12 Žiga Židan – pobuda – ustno 

Pojasnil je, da je pri 6. točki pri Odloku o programu opremljanja za odlok o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2) glasoval proti. Predlagal 

je, da bi spremenili OPPN.  

 

Ad 11.  
 

 

Seja je bila zaključena ob 18.53 uri. 

  

Zapisal:                                       Župan: 

Uroš Grzetič                                                                     Janez Hrovat 
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