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: 17.12.2014
Z A P I S N I K
3. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 17.12.2014 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Janez Hrovat
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janja Seljak, Žiga Židan, Katarina
Štravs, Ena Adžajlić, Jože Dovžan, Branislava Vovk, Tjaša Prusnik, Jure Žerjav, Vesna
Kovačič, Anton Požar, Sonja Kavalar, Bogdan Janša, Blaž Knific, Janez Mlinar in Branko
Hlebanja (15 od 16)
Blaž Lavtižar – odsoten
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Vesna Okršlar, Egidija
Košir Mrovlje, Alojz Jakelj, Boštjan Pristavec, Monika Jakelj, Vlasta Skumavc Rabič, Rajko
Puš, Bojana Hlebanja, Vida Černe, Monika Lihteneger
 PRISOTNI NOVINARJI: ATM TV.
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 Janez Hrovat je vse prisotne lepo pozdravil.
Najprej so obravnavali zapisnik 2. seje.
I.
1.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
Obravnava in sprejem zapisnika 2. seje

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 2. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 3/1: Potrdi se zapisnik 2. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Župan Janez Hrovat je predstavil dnevni red.
II.

DNEVNI RED:

1.

Komisija za MVVI:
- Imenovanje predstavnika v svet zavoda Gorenjskih lekarn
2. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2015
3. Stanovanjski program občine za leto 2015
4. Sklep o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za leto 2015
5. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in
povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto
2015
6. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Kranjska Gora za leto 2015
7. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2015 – prva obravnava
8. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice skrajšani postopek
9. Sklep o začasnem financiranju Občine Kranjska Gora v obdobju januar – marec 2015
10. Vprašanja in pobude
11. Informacije
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje predlagani dnevni red.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Komisija za MVVI: Imenovanje predstavnika v svet zavoda
Gorenjskih lekarn. Člani sveta so gradivo prejeli na seji.
Blaž Knific je predstavil sklep Komisije za MVVI.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 3/2: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet zavoda Gorenjskih lekarn imenuje:
- Anico Hladnik, Dovje 110a, 4281 Mojstrana

GLASOVANJE:

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

Ad 2.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto
2015. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Bogdan Janša je podal mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
Odbor se je strinjal s predlaganim sklepom z dopolnilom, da se iz načrta izvzameta parceli s parc.št.
1403/3 k.o. Rateče in 822/5 k.o. Podkoren.
V razpravi so sodelovali:
Sonja Kavalar: Pojasnila je, da so si na KS Rateče v naravi ogledali parcelo 1403/3 k.o. Rateče.
Ugotovil so, da to predstavlja del občinske ceste. Svet KS Rateče ne soglaša s prodajo tega
zemljišča.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da gre za zadevo, ki traja že kar nekaj časa. Gre za gradnjo
vetrolova, ki posega na občinsko zemljišče. S PUP-i je bilo rešeno, da se ta poseg dovoljuje. Na
podlagi spremembe PUP-a je bil izveden odmerni postopek. Lastnik ima s strani inšpekcijske
odločbe v zemljiški knjigi vpisano prepoved gradnje. Ker lastnik želi urediti zadevo je ta parcela
prišla v načrt.
Blaž Knific: Predlagal je, da bi sedaj sprejeli ta načrt. V nadaljevanju pa se vsa zadeva v naravi
pregleda.
Sonja Kavalar: Bila je mnenja, da če bi šlo samo za vetrolov ne bi bilo tako sporno. Sporna je še vsa
ostala parcela.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da si bo lahko odbor zadevo pregledal. Obstaja možnost
drugačne parcelacije te parcele v Ratečah. Glede parcele v Podkorenu pa gre za objekt bivše
čuvajnice. Še bivša občina Jesenice je po zakonu vodila določitev funkcionalnega zemljišča. Izdana
je bila tudi odločba o določitvi funkcionalnega zemljišča. Odločba je postala pravnomočna še pred
nastankom občine Kranjska Gora. Zaradi sedanjega stanja na terenu lastnik nima pravice graditi.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 3/3: Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 3.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Stanovanjski program občine za leto 2015. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.
Bogdan Janša je predstavil mnenje odbora. Odbor se je strinjal s predlaganim sklepom.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 3/4: Sprejme se Stanovanjski program občine Kranjska Gora za leto 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Sklep o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za leto
2015. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 3/5: Sprejme se Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v
Občini Kranjska Gora za leto 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske
površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
v Občini Kranjska Gora za leto 2015. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 3/6: Sprejme se Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni
za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Kranjska Gora za leto 2015.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2015. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 3/7: Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2015 –
prva obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Monika Jakelj je podala podrobnejšo obrazložitev po posameznih postavkah.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Bila je mnenja, da so se stroški delovanja občinskega sveta močno povečali. Iz
47.135 € na 80.583 €. Tudi masa sejnin se je bistveno povečala in sicer iz 45.500 € na 57.903 €.
Vprašala je, če svetniki potrebujejo računalnike ob dejstvu, da je župan izjavil, da bo bistveno manj
sej, na račun česar bi lahko prihranil. Glede modernizacije uprave, ki se prav tako povečuje so bili
na prejšnji seji obveščeni, da se prodaja VW passat. Zanimalo jo je, zakaj po novem potrebujejo
kombi? Ali so takšne potrebe občinske uprave. Namreč za novo vozilo je predviden znesek 30.000
€. Razvojni programi so iz 40.000 € prešli na 77.567 €. Napisana sta dva stavka in sicer za pripravo
projektov s katerimi bo občina v prihodnjih letih kandidirala za evropska sredstva. Za to se namenja
30.000 €. Zanimalo jo je, kakšni so to projekti predvsem vsebina? Pri izračunu potrebnih sredstev
za zimsko službo je bil upoštevan obseg del v zadnjih dveh letih. Želela je podrobnejšo obrazložitev
tega izračuna. Proračunska postavka za zimsko službo se iz 520.000€ v lanskem letu znižala na
425.000€. Sedaj pa še za dodatnih 70.000€. Pri postavki novogradnje in rekonstrukcije občinskih
cest so bila prejšnja leta bistven višja postavka. Ali to pomeni, da se bodo sedaj vozili še bolj po
luknjah? Glede parkirišč v višini 20.000 € jo je zanimalo, kje konkretno v Kranjski Gori bodo
postavili parkomate? Pri otroških igriščih so sredstva samo za vzdrževanje. Kakšno je stanje s
pridobivanjem zemljišč za otroško igrišče na Dovjem? Zagotovljeno je bilo, da vsi kraji v občini
pridobijo otroška igrišča. Pri sprehajalnih poteh jo je zanimalo za kakšne študije gre v znesku
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12.250 €? Za posodobitev urbane opreme namenjamo 53.152 €. Gre za nabavo zaprtih stojnic.
Zanimalo jo je, kakšne stojnice so to in kje bodo postavljene in kdo jih lahko koristi.
Jure Žerjav: Gre za najbolj pomemben dokument, ki ga bodo sprejemali v začetku naslednjega leta.
V celoti je proračun solidno pripravljen. Zadovoljen je bil, da ni veliko sprememb na področjih, ki
so jih dolžni financirati (šolstvo, kultura, sociala, šport). Opozoril je na drobno napako in sicer je pri
počitniški dejavnosti planiranih 12.000 € prihodkov in samo 6.000 € odhodkov. Žal pa je
pripravljavec pri predlogu proračuna izpustil priložnost glede na to, da se predlog proračuna
pripravlja relativno pozno in po drugi strani zelo zgodaj, da bi bolj natančno pripravil ta predlog. Do
30.11. so jasne vse obveznosti občine v tekočem letu. Govorjenje, da je proračun zaradi leta 2014
obremenjen v letu 2015 je govorjenje na pamet. Presežek, ki bo na koncu letošnjega leta bo
zadostoval za pokritje vseh tistih investicij, ki so bile začete v letu 2014 in zaradi različnih razlogov
niso bile izpeljane. Približno 1.500,000 € bo presežka na koncu leta. Ta presežek bodo imeli v drugi
obravnavi na mizi. Bil je mnenja, da so prihodki zelo uravnoteženo načrtovani. Kako načrtujejo
gradnjo stanovanjskega bloka v Mojstrani in kakšen je razpis na katerem bo občina pridobila 100%
sredstev za gradnjo tega bloka? Zvišujejo se sejnine. Njegova ugotovitev, da je znižanje samo
navidezno, kar drži. Pa ne glede na leto 2014 tudi na leto 2013, ko ni bilo lokalnih volitev, ko
kakšna seja OS manjka. Zvišujejo se tudi stroški delovanja nadzornega odbora, občinskega glasila
in stroški delovanja krajevnih skupnosti. Prav tako ga zanima nabor projektov, ki bi jih naredili s
30.000 € za kandidaturo na evropska sredstva? Kako je z nakupom kombija? Nižajo se sredstva
gasilcem za opremo in obnovo domov. Misli pa, da bi bilo bolje če že vključujete v proračun avto,
da bi prisluhnili potrebam gasilcev ter kupiti vozilo za prevoz moštva za PGD Kranjska Gora. Pri
postavka zimska služba je izrazil upanje, da so se zmotili navzdol, da bo sneg padel. Na postavki
130222 so planirana sredstva za projektno dokumentacijo in odkup zemlje za most na tekaški progi
v Ratečah. Ta projekt ima eno lepotno napako, ker v naslednjih letih v NRP planirajo samo 15.000
letno. Se pravi projekt bo narejen, mostu pa ni vključenega v NRP. Prav tako v predlogu ni
izgradnja opornega zidu v Ratečah, ki je bila že v letošnjem proračunu. Gre za oporni zid na gradu,
katerega obnova bi bila nujna. Prav tako, ni nadaljevalnih del na pločniku v Gozdu Martuljku. Kako
je s pločnikom na Belci? Parkirišče za KS Dovje Mojstrana oz. za gasilskim domom, ki je bil v
zadnjih letih vedno na tapeti pa ga, kar na enkrat ni potrebno umestiti v proračun. Najbolj pa ga
preseneča dejstvo, da se znižujejo sredstva za gospodarstvo, predvsem za turizem in to v času, ko je
za turizem vse prej, kot prijazen. Prej bi pričakoval, da se bodo sredstva za razvoj turizma in
gospodarstva povečevala. Zanimalo ga je, če gre v primeru Jasna za nove projekte ali za projekte, ki
jih je v letu 2013 financiralo turistično društvo pa že v letošnjem letu neupravičeno pričakovalo, da
jih bo financirala občina? Najbolj problematično se mu zdi, da v programu oskrbe s pitno vodo
manjkajo sredstva za projektno dokumentacijo in pa odkup zemljišč za povezovalni vod v
Podkorenu. Zato, da bo Podkoren dobil alternativni vir kvalitetne pitne vode iz Tamarja oz.
vodohrana v Planici. Pa seveda tudi projektna dokumentacija za vodohran Alpina v Kranjski Gori.
Za ta vodohran je bila izdelana hidravlična študija. To gre za nujne investicije, ki so bile predvidene
v študiji vodooskrbe, ki jo je sprejel občinski svet. Dobro je, da je v proračun vključen projekt
gradnje stanovanj v fabrki v Mojstrani. Ob tem je predlagal, da bi bilo bolje, da bi stavba v celoti
ostala v lastništvu občine. Mešano lastništvu v takšnih objektih nikoli ni uspešno. Pripomba je bila
na investicijo v športno infrastrukturo. Te investicije so precej nižje, kot v preteklih letih. Bolje bi
bilo zagotoviti, kakšen evro več v umetno zasneževanje ali pa športni park, kot pa za nakup šankov
in pa stojnic. Glede na to, da so se že pred leti dogovorili, da bi celotno zbrano pavšalno turistično
takso, ki jo plačujejo lastniki počitniških stanovanj namenili za izgradnjo športno turistične
infrastrukture se na ta način od tega cilja vedno bolj oddaljujejo. Za konec še posebno poglavje tega
proračuna in sicer NRP 2015 – 2018. Ta načrt kaže, da bodisi nimate časa, vizije ali idej, kaj v
prihodnjih letih sploh načrtovati in kakšne so prioritete v občini. Na dejstvo, da ni sredstev za
mostove, oporne zidove, vodohrane je že opozoril. Niti niso opredeljeni projekti, ki bodo primerni
za črpanje EU sredstev v naslednji finančni perspektivi. Če pogledajo napisane načrte NRP je za leti
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2017 – 2018 samo še 1.700.000 € investicij. Saj toliko optimisti pa morajo biti, da tako slabo pa
tudi v Sloveniji ne bo šlo, da bi na ta način oklestili občinska sredstva. Predlagal je, da saj ta del
proračuna ustrezno dopolnijo in ga takrat posredujete v 15 dnevno obravnavo.
Bogdan Janša: Opozoril je na manjšo napako pri izračunu v tabeli v postavki 010111. V proračunu
je zasledil nekaj zadev, za katere se je sam v preteklem mandatu zavzemal. V postavki 040320 za
občinski praznik bi lahko naslednje leto namenili malo več sredstev, saj bo občina praznovala 20
obletnico in pa 120 let postavitve Aljaževega stolpa na Triglavu. Podprl je povečanje postavke za
javna dela. Kar se tiče Ljudskega doma je izrazil upanje, da bodo lahko izvedli vsa dela, da ne bodo
obveznosti prešla na občinski proračun. Podprl je povečanje sredstev za turistična društva. Strinjal
se je tudi s sredstvi za revizijo kanalizacijskega sistema. Naslednje leto namreč poteče pogodba.
Sistem kanalizacije plačujejo zato, da ta sistem deluje, ne pa da po 14 dni kanalizacija teče v Savo.
Podprl je tudi postavko prostorske strategije občine. Strinjal se je tudi s stanovanjskimi površinami
v Mojstrani. Izpostavil je tudi kapitalski vložek v podjetje Infrasport. Podprl je parkirišča na
Dovjem. Predlagal je, da bi cesto in parkirišče urejali skupaj. Izrazil je upanje, da bodo v prihodnih
letih v plan vzdrževanja vključili več cest. Podprl bo predlagani sklep.
Žiga Židan: Glede postavke za pripravo dokumentacije za prijavo na evropske razpise je bil mnenja,
da imajo končno to postavko višjo. Pripravljenih bi morali imeti nekaj projektov. Pri zmanjšanju
sredstev v športno infrastrukturo je izrazil pomislek, kako je bila ta infrastruktura vodena in na koga
je na koncu padlo breme vzdrževanje športnih objektov.
Blaž Knific: Podprl bo predlagani sklep. Izpostavil je gradnjo bloka v Mojstrani. Ta problem se
rešuje že tretji mandat. Za ureditev te cone v Mojstrani so že prodali Langarjevo vilo in še tri
stanovanja. Glede zimske službe se je strinjal, da so sredstva nižja. Nikoli se ne ve, koliko sredstev
bodo porabili. Te postavke se koregirajo z rebalansom. Bil je menja, da je proračun dobro
sestavljen.
Jure Žerjav: Ali je za blok v Mojstrani pridobljeno gradbeno dovoljenje?
Alojz Jakelj je pojasnil, da ga pričakujejo v roku 1 meseca.
Jure Žerjav: Težka je bila pot pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Prav je, da se projekt
nadaljuje.
Župan Janez Hrovat se je zahvalil za vprašanja. Pri postavki občinski svet je pojasnil, da gre za
nakup računalnikov. Ta sredstva se bodo amortizirala v 4 letih. Delovanje občinskega sveta je za
2330 € na mesec nižji, kot pa je bilo v preteklem mandatu. V ta znesek pa niso vštete bonitete, ki jih
je koristil prejšnji župan (vozilo, gorivo…). Glede nakupa novega kombija je pojasnil, da turizem,
občina in gasilci lahko koristijo skupen kombi. Kombi bo za vse potrebe v občini. Občina do sedaj
ni imela posebnih sredstev predvidenih za razvojne projekte. Za te projekte bi namenil več sredstev
vendar je proračun okrnjen zaradi velikih obremenitev iz preteklosti. Poudaril je, da je on sam
predvsem gospodarsko in razvojno naravnan. Nekaj sredstev so res iz LTO-ja preusmerili v društva.
Pokazalo se bo, da se lahko prireditve delajo tudi za nižja sredstva. Tudi ne bo nič narobe, če
izpustijo kakšen sejem v oddaljenih krajih. Glede stojnic je pojasnil, da te stojijo na trgu pred
cerkvijo v Kranjski Gori. Odziv glede novih stojnic je bil dober. S temi stojnicami so samo sledili
sodobnim turističnim centrom. Blok v Mojstrani je ideja in zasnova iz prejšnjih sklicev občinskega
sveta in iz prejšnjih vodstev občinske uprave. Bil pa je mnenja, da je prav, da se projekt naredi.
Občina se bo glede bloka prijavila na razpise, ki bodo objavljeni. Stanovanjski sklad občine se mora
pomladiti. Glede zimske službe je pojasnil, da je zima nepredvidljiva in da bodo morebitna sredstva
dodali v rebalansu. Bodo pa tudi optimizirali delovanje zimske službe. Rezerve v komunali
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obstajajo. Ob koncu zime bodo postavili nove smernice za delovanje komunale. Glede 30.000 € za
pripravo projektov za razpise jih imajo v gradivu kar nekaj naštetih.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 3/8: Predlog Proračuna občine Kranjska Gora za leto 2015 se posreduje v 15 dnevno
obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 12
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice - skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli naknadno po pošti
ter na sami seji.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi je sodeloval:
Bogdan Janša: Podprl je ta način sprejetja odloka. Izrazil je upanje, da je to samo vmesna postaja do
končnega cilja, da ministrstvo v popolnosti prevzame muzej pod svoje okrilje.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 3/9: Sprejme se sklep o izločitvi NOE Slovenski planinski muzej iz Javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 3/10: Sprejme se predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice - skrajšani postopek.
GLASOVANJE:

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

Ad 9.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Sklep o začasnem financiranju Občine Kranjska Gora v
obdobju januar – marec 2015. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Monika Jakelj je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi je sodeloval:
Jure Žerjav: Zanimalo ga je, če imajo dovolj planiranih sredstev pri postavki Ljudski dom, da ne bi
imeli težav z izplačilom situacij?
Monika Jakelj je pojasnila, da je bilo s strani skrbnice projekta izračunano, da bodo ta sredstva
zadostovala.
Janez Hrovat je pojasnil, da je županovanje prevzel na zadnji zakonsko določen rok, zato se bo
občina sedaj financirala po dvanajstinah.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 3/11: Občinski svet se je seznanil s Sklepom o začasnem financiranju Občine
Kranjska Gora za obdobje januar – marec 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
3/1 – Vesna Kovačič – informacija – ustno
Pojasnila je, da je na domači naslov prejela anonimno pismo z vprašanjem. Odločila pa se je, da ga
ne bo posredovala naprej, saj je bila mnenja, da bi se moral pošiljatelj predstaviti z imenom in
priimkom. Pozdravila je vse občanke in občane, da spremljajo seje občinskega sveta. Bila pa je
mnenja, da naj vprašanja za župana in podžupana posredujejo neposredno na dotične osebe. Osebe,
ki pa želijo odgovore na takšna vprašanja pa se morajo identificirati in bodo na zastavljena
vprašanja dobile tudi odgovore. Ne želi in ne dovoli, da pisma naslavljajo na njen privatni naslov. V
kolikor se bo oseba identificirala bo vprašanje posredovala županu oziroma podžupanu. Člani
občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Občinski svet pa dela in odloča na sejah.
3/2 – Vesna Kovačič – vprašanje – ustno
Kako je s sredstvi za stojnice? Ali so bila ta sredstva v proračunu za leto 2014 rezervirana, glede na
to, da je župan povedal, da stojnice že stojijo v centru Kranjske Gore?
3/3 – Vesna Kovačič – vprašanje – ustno
Kar se tiče razvojnih programov in projektov je pojasnila, da to podpira. Vendar pa jo je zanimala
vsebina, kakšni so ti projekti in v zvezi s čim?

9

3/4 – Vesna Kovačič – pojasnilo – ustno
Glede nakupa kombija je bil v obrazložitvah proračuna napisan samo en stavek. Nikjer ni bilo
zapisano, da bo šel za potrebe turizma, gasilcev, občine, LTO.
3/5 – Vesna Kovačič – pojasnilo – ustno
Glede zapisnika je želela povedati, da vse tisto, kar navaja in reče na seji občinskega sveta gre
dobesedno v zapisnik. Konkretno se je to nanašalo na strokovne podlage, kjer je na prejšnji seji
točno opozorila na 31. člen Odloka o plakatiranju in oglaševanju in to ni zapisano v zapisniku. V
skladu s poslovnikom naj se pregleda magnetogram, da gredo vse njene izjave v zapisnik takšne, kot
so bile navedene. Kar se pa tiče postavljanja reklamnih tabel je rekla, da se strinja s postavljanjem
tabel točno na tem objektu na dvorani Vitranc.
3/6 – Jure Žerjav – vprašanje – ustno
Glede pločnika v Gozdu Martuljku ga je na podlagi informacije župana zanimalo, zakaj ne bodo
utrjene bankine? Prosil je za pojasnilo s strani Gorenjske gradbene družbe, zakaj pri tako visokih
temperaturah za gradnjo tega ni možno narediti. Tudi po podaljšanem roku dela niso bila
zaključena. Zanimalo ga je, če so bili zaračunani penali v skladu s pogodbo? Ali še drži, da bo zato
tudi višja zavarovalna premija za ceste?
3/7 – Jure Žerjav – vprašanje – ustno
Pričakuje tudi pisni odgovor inšpekcijskih služb glede na inšpekcijski postopek na parceli 853/5 k.o.
Kranjska Gora, ki se vleče še iz jeseni lanskega leta. Zanima ga v kateri fazi je ta postopek?
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo pripravili pisni odgovor.
3/8 – Bogdan Janša – informacije – ustno
Na zadnji seji sveta KS Dovje Mojstrani so izpostavili naslednje zadeve:
Svet KS je imenoval 3 člansko komisijo zaradi problematike opreme in delovanja mrliških vežic.
Sprejet je bil sklep, da bo poizkusno podpredsednik KS Dovje Mojstrana na voljo občanom vsako
drugo sredo od 16 do 18 ure. Vsi zapisniki sveta KS bodo dostopni na oglasni deski. Glede
pogrebnih storitev na pokopališču na Dvojem so se dogovorili, da bodo zagotovili večje število
ključev.
3/9 – Bogdan Janša – pobuda – ustno
Na Odboru za prostor je član Andrej Žemva predlagal, da se za pločnike v Gozdu Martuljku izdela
ocena varnosti. Na odboru je bilo s strani strokovne službe pojasnjeno, da bo s strani DRSC izveden
ogled. Ob tej priliki bodo odrejeni tudi varnosti ukrepi.
3/10 – Blaž Knific – pojasnilo – ustno
Glede anonimke, ki je omenila Vesna Kovačič je pojasnil, da sam osebno na svoj naslov ni prejel
anonimke, jo je pa dobil od drugih. Poudaril je, da če kdo želi od njega izvedeti karkoli, bo lahko
javno povedal. Ne dela nič, kar bi bilo v nasprotju z zakonom. Bil je tudi že kazensko ovaden. Prav
je, da javnost ve, kaj se dogaja. Občani se lahko pri njem oglasijo tudi na sedežu občine ob sredah,
ko ima uradne ure.
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Ad 11.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je pred novoletnimi prazniki čas, da se usedejo skupaj in kakšno
rečejo. Vse navzoče je povabil v gostilno Šurc v Ratečah.
Seja je bila zaključena ob 19.06 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Janez Hrovat
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