O B Č I N A
KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET

Št.:

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

Datum: 26.01.2009
Z A P I S N I K

3. izredna seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 26.02.2009 ob
19.00 uri v sejni sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Anton Požar, Zdenka Kersnik, Jože
Zupančič, Blaž Knific, Cvetka Pavlovčič, Vesna Kovačič, Vlasta Kotnik, Robert Plavčak,
Andrej Žemva, Miro Eržen, Slavko Miklič, dr. Janez Mlinar, Bogomir Košir, Božidar
Tarman in Mirko Rabič (15 od 16).
Marinka Puc Koplan - odsotna
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje.
 PRISOTNI NOVINARJI: ATM, Rabič Radio Triglav, RTV SLO, STA.
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 pojasnil, da je prejel zahtevo za nujen sklic izredne seje Občinskega sveta
Občine Kranjska Gora. Zahtevo so podpisali svetniki Jože Zupančič, Bogomir Košir, Marinka Puc
Koplan in Andrej Žemva.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
I.
1.
2.

DNEVNI RED:
Zimsko parkiranje in urejanje prometa v Kranjski Gori
Obravnava samovolje župana

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 besedo dal poročevalcu svetniku Jožu Zupančiču.
Jože Zupančič je podal obrazložitev za sklic izredne seje. Predstavil je prometno
problematiko. Obrazložitev točke so člani sveta prejeli s sklicem na sejo. Poleg pisne
obrazložitve v gradivu je predstavil tudi problematiko parkiranja v Podkorenu, parkiranja
avtodomov, potujoče reklame, parkiranje v alpskih dolinah, hitrost na kolesarskih stezah,
hrup zračnih plovil ter odpadkov v naravi.
V razpravi so sodelovali:
Vlasta Kotnik: Zahteva za sklic izredne seje se ji je zdela smešna. Že več kot 15 let je promet enak,
prav tako pa parkirne površine. Že 20 let je skozi vso zimsko sezono prisotna v centru Kranjske
Gore. Ugotavlja, da je parkiranje v zadnjih dveh letih mnogo boljše, kot pred petimi leti.
Obrazložitev za sklic seje je žaljiva. Redarji zelo vestno opravljajo svoje delo. Nikoli ni bil problem
pretočnosti prometa. Čez novo leto je bilo veliko turistov in zaradi tega je bilo tudi vse zaparkirano.
Izrazila je zadovoljstvo, da je bilo toliko turistov. Predlaganih sklepov iz gradiva ne bo podrla. Se
pa strinja, da bi potrebovali prometno študijo.
Bogomir Košir: V preteklem mandatu so sprejeli amandma s katerim so namenili sredstva za
ureditev parkiranja, vendar pa ni prišlo do realizacije.
Vesna Kovačič: Ni se strinjala s predlogom za izredno sejo. V času počitnic si je ogledala stanje v
Kranjski Gori in ni zaznala nobenega prometnega infarkta. Redarji so dobro opravljali svoje delo,
zasedena pa so bila parkirišča ob policiji. Krajani bi lahko svoje pripombe posredovali na krajevne
skupnosti. Pridobila je mnenje policista, ki ji je povedal, da med tednom ni nikakršnih težav.
Težave so včasih pojavijo samo ob konicah. Predlagala je omejitev prometa in ureditev parkirišč.
Bogomir Košir: Kranjska Gora je turistični kraj. V sosednjih vaseh so trgovine zaprte, zato Kranjska
Gora predstavlja nakupovalno središče, imajo zdravstveni dom, šolo in službe. Zanimalo ga je, kaj
je bilo v zadnjih petih letih narejenega na področju parkiranja? V prvem mandatu so pripravljali
študijo mirujočega prometa, ki pa na žalost ni zaživela. S to študijo se ne bi pozidal iztek smučišča.
V PUP-ih piše, da se ob Kolodvorski cesti uredijo parkirišča, vendar se ob rekonstrukciji te ceste
parkirišča niso uredila. Župan je za prometni kaos na radiu Val 202 obdolžil nekatere svetnike, ki so
bili proti zamenjave zemljišč. V preteklosti je na občinskem svetu že predlagal, da asfaltirajo
parkirišče ob policijski postaji.
Miro Eržen: Imajo tipičen problem, ki ga imajo turistični kraji drugod. Občani so svoja zemljišča
prodali za vikende in bilo je za pričakovati, da bo prišlo do takšnih težav. Rešitve te problematike
niso enostavne. Potreben bo sistematičen pristop. V občini sedaj pripravljajo projekt umirjanja
prometa v alpskih dolinah. V letošnjem letu so bile izjemne snežne padavine, ki so zadeve še bolj
zaostrile. Težko se bo opredelil do predlaganih sklepov. Predlagal je, da bodo morali nadaljevati
dialog tudi v bodoče in jih vključili v razvojne projekte občine.
Andrej Žemva: Pobudo za izredno sejo je podpisal, ker se mu je zdelo pametno, da se o tej
problematiki pogovorijo. S prometom v Kranjski Gori se je ukvarjal zelo dolgo, kot policist in
komandir v Kranjski Gori. Občina je sprejela kar nekaj odlokov v zvezi z urejanjem prometa.
Odloki se ne izvajajo, ker nimajo občinskega redarstva. Izpostavil je problematiko parkiranja na
Vršiču. Občina bi morala imeti po zakonu občinsko redarstvo že do 1.1.2008. Nimamo sprejetega
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občinskega programa varnosti, ki bi moral biti sprejet do 1.1.2009. Pojasnil je, da je 16.1.2007 na
občinskem svetu že vložil pobudo za ureditev prometne problematike. Prebral je takratno pobudo.
Mirko Rabič: Bil je mnenja, da bi lahko zadevo uvrstili na dnevni red redne seje občinskega sveta.
Pri gledanju prenosa tekme za svetovni pokal v Wengnu je od komentatorja slišal, da imajo vse
zaparkirano. Predlagal je, da se vsi skupaj potrudijo in problematiko poizkušajo rešiti.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, koliko je javnih parkirišč na območju Kranjske Gore? Predlagal je,
da naredijo analizo o parkirnih mestih. Podprl je vsebino za sklic izredne seje, saj zadeve niso
urejene. Občina nima redarske službe, nima inšpekcijske službe, nima urejenih odlokov, nima
zadostno število parkirnih mest in nima prostorske strategije. Redarji nimajo nikakršnih pooblastil,
razen tega, da ljudi prepričujejo, kje naj parkirajo. Občan ne more normalno priti v trgovino in
zdravstveni dom. Pločniki so zaparkirani. Zanimalo ga je, zakaj se bojijo izrednih sej in
komunikacije? Občina je dolžna zadevo urediti. Sprejem prostorske strategije se zamika, zato
morajo zadeve glede urejanja prometa urediti takoj in ne čakati na prostorsko strategijo. Ni se
strinjal z izjavo župana na radiu Val 202. Njegova ocena je, da je takšno urejanje prometa v
Kranjski Gori zgrešen in potrebujejo takojšnje ukrepanje. Od župana pričakuje konkretne rešitve in
predloge.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da na seji nima podatka o številu parkirnih mest, se je pa strinjal, da
jih je premalo.
Jože Zupančič: Pojasnil je, da je iz poročila komunale izračunal, da je 1350 parkirišč. To je
izračunal na podlagi koliko parkirnih površin komunala pozimi pluži. Še enkrat je prebral
predlagane sklepe. Bil je mnenja, da sklepi niso žaljivi, kot so ocenili nekateri svetniki. Pojasnil je
svoje dosedanje delo v občinskem svetu. Župan jim je obljubljal, da se bodo dobivali na
neformalnih srečanjih pa se to ne dogaja. LTO je omenjal, ker je kot turistična organizacija dolžna
skrbeti za turizem v občini. LTO bi moral opozarjati na prometno problematiko. Gospodarstvo
ničesar ne prispeva k ureditvi prometa. Vprašal se je ali so davkoplačevalci dolžni urejevati
parkirišča gospodarstvu.
Božidar Tarman: V konicah imajo vsi probleme s parkiranjem. Pred 10 leti so se na občinskem
svetu pogovarjali o novih žičnicah niso pa razmišljali o dodatnih parkiriščih. Pojasnil je še, da je
bilo stanje pred desetimi leti še slabše, saj je potreboval za vožnjo v konicah eno uro, da je prišel
skozi Kranjsko Goro. Žičnice so na nek način uredile parkirišča. Največji problem pa je trgovina, ki
ima zelo malo parkirišč in tam ob konicah nastajajo zastoji. Zelo pozitivno ga je presenetil režim
parkiranja ob tekmah v Planici. Podpira pa pripravo študije urejanja prometa.
Zdenka Kersnik: Občani od župana pričakujejo transparentnost pri vseh pomembnih odločitvah.
Bila je žalostna, ker so problemi iz leta v leto isti. Poudarila je, da osebno podpira vse projekte, ki
pripomorejo k razvoju in so prijazni do občanov. Občani so upravičeni do informacij.
Anton Požar: Bil je mnenja, da je problem parkiranja v Kranjski Gori. Zadevo pa bi lahko
obravnavali na redni in ne na izredni seji. Predlagal je, da predlaganih sklepov ne bi sprejeli v takšni
obliki, kot so predlagani. Sprejeli naj bi sklep, da se imenuje komisija, kot je bila podana pobuda.
Cvetka Pavlovčič: Zavedati bi se morali, da nihče ne hodi več peš Ljudje bi se morali o tem malo
zamisliti. Že mladina se raje vozi z avtom. Verjame županu in verjame, da bodo uredili prometno
problematiko.
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Slavko Miklič: Navedbe glede sklica izredne seje ne morejo biti dobra osnova za reševanje zadeve.
Promet se vedno odvija tekoče. Ozki center so si hotelske hiše zagradile. Zaposleni pa želijo
parkirati čim bližje svoji službi. Bil je mnenja, da redarji dobro opravljajo svoje delo.
Jože Zupančič: Vsi, ki so kritični do izredne seje niso nič predlagali. Moti jih samo izredna seja. Ne
moti jih, da se ne da parkirati pred trgovino, pred zdravstvenim domom. Zaparkirana so tudi
invalidska parkirna mesta. Do objektov tudi ne more gasilsko vozilo.
Blaž Knific: Zadnje dve leti aktivno spremlja parkirno problematiko v občini. Takšne probleme
imajo tudi druge občine. V času praznikov je spremljal promet. Ni se strinjal, da je kritično, se je pa
strinjal, da stanje ni dobro. Strinjal se je, da se imenuje komisija.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da lahko svetniki na podlagi zakona in statuta zahtevajo sklic izredne
seje. Bil pa je menja, da bi lahko zadevo obravnavali na redni seji. Mirujoči promet je problem,
nikakor pa ne predstavlja vsakodnevnega kolapsa. Pojasnil je, da so uredili parkirišča ob smučišču.
Uredili so tudi začasna parkirišča ob policiji. RTC Žičnice pa so uredile še nekaj začasnih parkirišč.
Ob sodelovanju s policijo so postavili prometne znake, da bi preprečili parkiranje avtodomov.
Občina je uredila parkirišče južno od dvorane Vitranc. Za občinsko stavbo so uredili še nekaj
parkirišč. Občina ima najeto parkirišče ob Malem Špiku v Gozdu Martuljku. Strinjal pa se je, da je
parkirišč premalo. V letu 2008 je bila ustanovljena medobčinska inšpekcijska služba, ki pa bo
pričela delovati, ko se bodo redarji in inšpektorji ustrezno usposobili. Tudi policija ne ukrepa glede
mirujočega prometa. Parkiranje na pločnikih je odraz kulture vsakega posameznika. Kadar koli se
javlja novinarjem poizkuša o Kranjski Gori ustvariti čim boljšo in lepšo sliko. Predlagal je, da
namesto predlaganih sklepov, do naslednje redne seje pripravijo predloge za imenovanje petčlanske
komisije. Predloge pa naj se pošlje na Komisijo za MVVI. Prometna študija iz leta 1997 dobro
povzema ureditev prometa, vendar ima to napako, da so parkirna mesta vrisana na privatnih
zemljiščih. Odločitev o gradnji parkirne hiše bo temeljila na javno zasebnem partnerstvu.
Jože Zupančič: Kot pobudnik za sejo je umaknil v gradivu predlagane sklepe. Predlagal je, da bi se
svetniki neformalno sestali in se dogovorili o delu komisije.
Robert Plavčak: Bil je mnenja, da bi lahko zadevo namesto imenovanja nove komisije, obravnavali
na delovnih telesih občinskega sveta.
Miro Eržen: Predlagal je, da se odločijo za strokovno študijo, ki jo bo pripravila strokovna
inštitucija. Glede neformalnih srečanj svetnikov je predlagal, da bi vsak svetnik obdelal neko temo
in jo nato na neformalnih srečanjih predstavil.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 3iz/1: Na Komisijo za MVVI naj se posredujejo predlogi za imenovanje strokovne
komisije. Strokovna komisija se bo imenovala na naslednji redni seji Občinskega sveta.
Naloga komisije bo, da se pripravi projektno nalogo za izdelavo prometne študije.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Ad 2.
Jože Zupančič je predstavil točko obravnava samovolja župana. Pojasnil je, da so se v zadnjih treh
letih zgodile zadeve, ki niso v čast županu in občini. Ne, da ne bi bile potrebne, ampak bi jih morali
izpeljati na drugačen način. Pojasnil je, da so bila podpisana tri pisma o nameri in sicer: za gradnjo
doma starostnikov; za gradnjo Nordijskega centra v Planici in za izvedbo Svetovnega prvenstva za
leto 2017. O vseh treh podpisih pisem pa občinski svet predhodno ni bil obveščen. Pozval je
župana, da poizkuša sodelovali z vsemi svetniki v občinskem svetu.
V razpravi so sodelovali:
Župan Jure Žerjav: Podlaga za podpis pisma o nameri za gradnjo doma starostnikov so bili sklepi
občinskega sveta v prejšnjem mandatu. Pobuda za podpis pisma o nameri za gradnjo Nordijskega
centra v Planici je prišlo s strani ministrstva. Glede izvedbe Svetovnega prvenstva v alpskem
smučanju leta 2017 v Kranjski Gori, Bad Kleinkirchheimu in Trbižu pa niso podpisali pisma o
nameri. Pojasnil je, da so imeli konec decembra 2008 tiskovno konferenco, kjer so predstavili idejo
o izvedbi Svetovnega prvenstva v alpskem smučanju. Za izvedbo svetovnega prvenstva bo potrebno
urediti cestno infrastrukturo.
Jože Zupančič: Ne nasprotuje pismom o nameri. Nasprotuje pa temu, da občinski svet o tem ni
obveščen.
Miro Eržen: Bil je mnenja, da je pismo o nameri nastane iz nekega vzdušja, ki nastaja dalj časa.
Pismo o nameri je nezavezujoč dokument. Glede doma starostnikov in Planice so na sejah
občinskega sveta že velikokrat razpravljali. Bil je mnenja, da ni nič narobe če župan podpiše kakšno
pismo o nameri.
Robert Plavčak: Strinjal se je z Erženom. Župan pa naj korektno obvešča občinski svet.
Župan Jure Žerjav: Poleti leta 2008 je z državo podpisal dve pogodbi o sofinanciranju o katerih pa
je pred podpisom telefonsko obvestil vse razen enega svetnika, ki ni bil dosegljiv. Resno bo vzel
pobudo za srečanje na neformalnih srečanjih. Svetnike je pozval, da sporočijo, kdaj imajo čas in kaj
bi bila tema neformalnega srečanja.
Vlasta Kotnik: V gradivu, ki so ga predlagatelji pripravili pod 3. točko piše, da za sklic in izvedbo
izredne seje ni predvidenih finančnih posledic za občinski proračun. Zato je podala pobudo, da se
svetniki odrečejo sejnini za izredno sejo.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da takšnega sklepa ne morejo sprejeti. O tem naj se odloči vsak
svetnik zase.
Vlasta Kotnik: Pojasnila je, da se javno odpoveduje sejnini za izredno sejo.
Jože Zupančič: Pojasnil je, da bodo imeli 7.2.2009 ob 18 uri na Dovjem proslavo Društva invalidov
ob kulturnem prazniku. Vse svetnike in župana je povabil, da se proslave udeležijo.
Seja je bila zaključena ob 22.07 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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