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Št.:  

Datum: 17.11.2016   
 

ZAPISNIK 

 

Zbora občanov za območje KS Kranjska Gora, ki ji bil v četrtek, 17.11.2016, ob 18. uri, 

v prostorih Ljudskega doma v Kranjski Gori.  

 

Poleg župana Janeza Hrovata, podžupanov Blaža Knifica in Bogdana Janše, predsednika KS 

Kranjska Gora, Anžeta Gregoriča, direktorice JP Komunale Henrike Zupan in direktorice 

občinske uprave Vesne Okršlar, je bilo prisotnih 40 krajanov (lista prisotnosti je priloga 

zapisnika). 

 

Župan je pozdravil vse prisotne in jih spomnil na pomembnejše dogodke v letu 2016 (100-

letnica Ruske kapelice z obiskom Putina, SP Vitranc, skoki v Planici, 70-letnica Lovske 

družine Kranjska Gora, nagrada Kranjski Gori za najbolj urejen turistični kraj).  

 

Prisotne je seznanil, da podpira predvsem gospodarstvo – turizem in kmetijstvo. Posebej je 

opozoril na sanacijo cest, na akcijo odstranjevanja propadlih kozolcev v občini, ki jo je 

financirala Občina in na prenos kanalizacijskega sistema v upravljanje JP Komunali. JP 

Komunala je dobila v upravljanje kanalizacijski sistem v mesecu juliju. Revizija je pokazala 

veliko nepravilnosti, ki jih bo potrebno sanirati. Ocenjena sanacija omrežja na podlagi revizije 

je najmanj 1.500.000,00 EUR. Po besedah župana bo z JP Komunalo veliko lažje sodelovati, 

vsekakor pa bo imela Občina večji nadzor nad opravljanjem del, kot v preteklosti. 

 

Opravljena dela na območju KS Kranjska Gora v letu 2016: 

 Sanacija dela Borovške ceste – 140.000,00EUR 

 Sanacija dela Tičarjeve ulice – 74.500,00 EUR 

 Sanacija parkirišča pred Gorenjsko banko v Kranjski Gori – 53.500,00 EUR 

 Osvetlitev Vršiške proti Koroni – 9.600,00 luči in 4.313,00 EUR gradbena dela 

 Sanacija ceste Erika – Krnica – 1. faza 38.000,00 in 2. faza 38.163,00 EUR 

 Gorska kolesarska pot Dolič – Galerše – 13.420,00 EUR 

 Pešpot v Malo Pišnico – 6.700,00 

 Avtobusno postajališče v Jasni – 5.360,00 EUR 

 Jasna (mulčenje 4.320,00; ureditev pritokov 16.760,00; oprema 11.340,00; kabine 

1.580,00; elektrika 7.900,00; fotopanoramski okvir 3.782,00; vstopna točka tabla 

8.741,00 EUR.)   

 Leseni ležalniki Jasna, park za Prisankom – 5.200,00 EUR 

 Osvetlitev poti parka mimo hotela Prisank – 6.500,00 EUR 

 Podaljšanje trga – 35.925,00 in potopni stebriček – 11.960,00 EUR 

 Obnova spomenika pred cerkvijo – 3.290,00 EUR 

 Oder na trgu pred cerkvijo – 8.400,00 EUR 

 Info točka pred Ljudskim domom – 11.900,00 EUR 

 Obnova freska ne Liznjekovi hiši v Kranjski Gori – 818,00 EUR 
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 Osvetlitev kolesarski poti od Kranjske Gore do Podkorena – 48.489,00 EUR 

 Vršič PZI za parkirne površine in turistično informacijsko točko – 4.514,00 EUR 

 Projektna dokumentacija za golf igrišče v Kranjski Gori – 8.600,00 EUR 

 Sistem zasneževanja ASK Kranjska Gora – 45.000,00 EUR 

 Igrišče pred OŠ Streetworkout orodje – 14.600,00 

 Idejne rešitve za rekonstrukcijo in dograditev kanalizacije Kranjska Gora in Jasna 

 

Planirana dela v letu 2017: 

 Cesta kranjska Gora – Log – stara cesta JP689611 – 100.000,00 EUR 

 Sanacija preostanka Borovške ceste mimo Mercatorja do Tičarjeve – 80,000 EUR 

 Pešpot trg Kranjska Gora – Podbreg – 5.000,00 EUR 

 Kolesarska steza pod Brsnino – 40.000,00 EUR 

 Most Zagmajnica – 50.000,00 EUR 

 Trg pred nekdanjim TIC-em – 30.000,00 EUR 

 Vršič – sanacija parkirišč – 35.000,00 EUR 

 Naravno kopališče – 320.000,00 EUR 

 Gondola Vitranc – 25.000,00 EUR 

 Kanalizacija – 100.000,00 + 300.000,00 EUR 

 Jasna, rekreacijska površina – 40.000,00 EUR, sanitarni zabojnik 10.000,00 EUR 

 Kapelica pri Skavarju – 6.000,00 EUR 

 Projekt Besede, knjiga V. Černeta – 3.000,00 EUR 

 ASK zasneževanje – 50.000,00 EUR 

 DU izgradnja kegljišča – 5.000,00 EUR 

 Ureditev golf igrišča – 40.000,00 EUR 

 Športni park Rut'č – kapitalsko vlaganje 200.000,00 EUR. 

 

Bogdan Janša je prisotne seznanil s potekom sprejema PUP in OPN in se zahvalil krajanom, 

da skrbijo za svoj kraj. Občane je opomnil, da ima občina zaradi svoje lege, na področju 

prostora, tudi omejitve v določenih situacijah (TNP). Strinja se z županom, da bi bilo 

potrebno dokončati športno infrastrukturo. 

Knific Blaž je pozdravil prisotne. Povedal je, da je JPK prevzela v upravljanje kanalizacijski 

sistem, da je narejenih nekaj preplastitev cest, ki bi jih radi naredili varne in da so v letu 2017 

namenjena sredstva za sanacijo hudournikov in zalednih vod, želi pa si tudi, da bi ob 

kolesarski stezi v Gozd Martuljku, ob spomeniku Juretu Robiču, naredili počivališče.  

Izpostavljena problematika krajanov 

 Trgovina v Kranjski Gori – krajani si želijo, da bi bila v kraju poleg Mercatorja 

prisotna še kakšna trgovska družba. 

 Černe Milena je predlagala: 

o da bi namestili oznake, s katerimi bi omejevali hitrost na Vršiški cesti,  

o da bi sneg, ki ga očistijo iz cestišč in pločnikov, odvažali; sneg, ki ga očistijo iz 

pločnika ob Vršiški cesti, pada na njihovo, običajno že očiščeno dvorišče, 

o da bi bile hišice, ki v zimskem času stojijo na trgu pred cerkvijo, tudi poleti 

postavljene na kakšni lokaciji v vasi, mogoče na bivšem prostoru za mini golf. 

Župan je glede omejitve hitrosti na Vršiški povedal, da je cesta državna in tako z njo upravlja 

DRSC. Občina lahko za postavitev oznak, na omenjeni naslov posreduje pobudo. Glede 

prostora med GB in bivšim hotelom Larix je pojasnil, da bo prostor urejen na novo, ko bo 

lastnik začel z gradnjo, za območje mini golfa pa pristojni iščejo vsebine, s katerimi bi 

zapolnili prostor – npr. prodaja domačih izdelkov. 

 Robič Jože je  
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o  dal pobudo za ureditev okolice v naselju Bezje. V naselju živi cca 170 

prebivalcev, nimajo javne razsvetljave, nekateri jaški in kanali so odprti, cesta 

med bloki je uničena. 

o  izrazil mnenje, da izgleda pokopališča ne kazijo ciprese, ampak lesene zaščite 

za spomenike. 

Henrika Zupan je povedala, da je JP Komunala lastnika (Dominvest) na poškodovane jaške v 

Bezju že opozorila, ostalo bo z njimi morala urediti Občina. Glede pokopališča pa je 

pojasnila, da bodo morali odstraniti ciprese, ki povzročajo škodo na drugih spomenikih. 

 Gregori Ivana je opozorila 

o  na električno napeljavo na Požarju. Poleg kablov, na katere je opozorila že 

lani, so sedaj namestili dodatnega; 

o  na kostanjevo listje, ki ga s snegom delavci JP Komunale odložijo na njen vrt, 

počisti pa ga spomladi nihče; 

o  da je cesta na Požar popolnoma uničena, med drugim tudi zaradi dostave v 

hotel Lek. 

  Tarman Božidar je pohvalil vse, ki se trudijo z Ljudskim domom (Infrasport in KPD 

Josip Lavtižar).  

  Klinar Marjanca je opozorila na nekorekten odnos družbe AMICUS d.o.o. do tistih, ki 

jim v najem dajo zemljišče za postavitev oglasnih tabel. Na podlagi »mamljivih« 

pogodb postavijo table, plačajo pa ne. Dirktorica občinske uprave Vesna Okršlar je 

pojasnila, da soglasja lokalne skupnosti družba nima. Občina pri tem, da Amicus ne 

plača, ne more pomagati. Po sprejetju PUP-ov, ki bodo opredeljevali problematiko, 

bo mogoče vložiti tožbo (MIR). Tudi zakon o urejanju prostora predvideva ureditev 

na področju plakatiranja. 

 Lavtižar Danijel je najprej pohvalil kvalitetno izvedbo rekonstrukcije Tičarjeve ulice, 

izpostavil pa je tudi promet na cesti od Leka do Erike. Po njegovem mnenju bi morala 

biti omejitev hitrosti na omenjeni cesti 50 km/h. Na cesti in pločniku je v času sezone 

polno sprehajalcev, kolesarjev… predlagal je tudi, da bi cesto preimenovali v gorsko 

cesto in že spodaj pobirali neke vrste pristojbino za vožnjo na Vršič, nujna pa je tudi 

postavitev javnih stranišč na avtobusnih postajah. Na izpostavljeno problematiko sta 

odgovorila župan in direktorica JP Komunale. Župan je povedal, da je bil problem 

omejitve hitrosti na Vršiški cesti izpostavljen že v lanskem letu. Zupan Henrika je 

dodala, da je bila posredovana pobuda za prestavitev prometnega znaka za naselje 

Kranjska Gora in sicer na konec naselja Jasna. Župan je izpostavil tudi pešpot v Malo 

Pišnico in prisotnim povedal, da se bo pešpot v času njegovega županovanja uredila. 

O ureditvi javnih stranišč pa že dalj časa razmišlja tudi on. 

 Greta Kerštanj je opozorila na križišče, kjer se cesta iz pokopališča v Logu priključi 

glavni cesti. Križišče je nepregledno, še posebej v zimskem času, ko tam odlagajo 

sneg. 

 Kozinc Alojz je izpostavil ureditev Športnega parka Ruteč in neresnost ŠD Kranjska 

Gora.  Želi, da se ŠD drži tistega, kar je dogovorjeno. 

 Stopar Marija je pohvalila ureditev okolice jezera v Jasni, mogoče bi bilo potrebno 

narediti dodatna parkirišče, bivši gostinski objekt v Jasni pa na žalost propada, upa, 

da bo kmalu spet služil svojemu namenu. Pohvalila je vstopno točko Podkoren.  

Župan je odgovoril, da objekta zaradi previsoke cene Občina ne more odkupiti. Bo pa 

poskrbela za ureditev WC-jev in za ureditev pešpoti od Leka do Jasne. 

 Černe Milena je predlagala, da bi ogradili zabojnike za odpadke pri zdravstvenem 

domu v Kranjski Gori. 

 Simon Oblak je povedal, da se je v letošnjem letu dogajalo veliko več stvari kot v 

preteklosti. Po njegovem mnenju je  v to potrebno vložiti veliko prostovoljnega dela. 
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Ob tej priložnosti je pohvalil župana, ki je tudi »volunter«. Omenil je tudi obisk 

Putina, ki je pripomogel k množičnemu ogledu ruske kapelice.  

 Košir Helena je izpostavila problem parkirišč pri objektu CŠOD ob smučišču. Ta 

parkirišča so privatna lastnina. Če bo lastnik na tem območju sezidal še en objekt, bo 

ta parkirišča uporabil in s tem zaprl pot do smučišča. Zanika jo, ali to Občina lahko na 

kakšen način prepreči. 

 Gregorič Anže je prisotne seznanil, da je železničarski dom zapuščen in zanemarjen, 

vedno več pa je v okolici tudi praznih pločevink, steklenic…, saj se v njem družijo in 

popivajo neznanci. Pozval je krajane, naj v primeru, da bi opazili kaj sumljivega, 

poklicali PP Kranjska Gora. 

 

 

Zbor je bil zaključen ob 20.05. 

 

 

 

 

 

Zapisala Špela Lavtižar, tajnica KS Kranjska Gora 

 

 

          Župan 

                          Janez Hrovat 

  

 

 

 

Poslano: 

 Županu 

 Direktorici občinske uprave 

 Občinska spletna stran 

 Arhiv 

 


