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: 11.02.2015
Z A P I S N I K
4. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 11.02.2015 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, Blaž
Lavtižar in Branko Hlebanja (16 od 16)
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Vesna Okršlar, Egidija
Košir Mrovlje, Monika Jakelj, Vlasta Skumavc Rabič, Vesna Kunšič, Simona Krese, Eldina
Časatović, Saša Smolej, Jože Lavtižar in Lorna Resman.
 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 3. seje.
I.
1.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
Obravnava in sprejem zapisnika 3. seje

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 3. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 4/1: Potrdi se zapisnik 3. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Župan Janez Hrovat je predstavil dnevni red.
II.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

DNEVNI RED:
Komisija za MVVI:
- Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora
- Soglasje k imenovanju za direktorico Gornjesavskega muzeja Jesenice
- Imenovanje Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
- Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Letni program kulture Občine Kranjska Gora za leto 2015
Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2015
Spremembe in dopolnitve Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Kranjska Gora
- Ugotovitev Skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2015 – druga obravnava
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih
živali v zavetišču na območju občine Kranjska Gora – skrajšani postopek
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora
Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta
Poročilo o delu nadzornega odbora za obdobje januar – december 2014
Poročilo o delu nadzornega odbora 2011 – 2014
Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2015
Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2015
Določitev višine najemnine za najem občinskih zemljišč
Ukinitev statusa javnega dobra in razpolaganje z nepremičnino
Vprašanja in pobude
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 Komisija za MVVI:
- Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora
- Soglasje k imenovanju za direktorico Gornjesavskega muzeja Jesenice
- Imenovanje Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
- Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Člani sveta so gradivo prejeli na seji.
Blaž Knific je predstavil sklepe Komisije za MVVI. Bolj podrobno je prestavil mnenje o kandidatih
za ravnatelja Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora.
Sklep: Na podlagi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI, Komisija
za MVVI občinskemu svetu predlaga, da ne poda mnenja za ravnatelja in odločitev o izbiri prepusti
Svetu zavoda osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora, ki ga prestavljajo zaposleni, predstavniki
staršev in ustanovitelja zavoda.

2

V razpravi je sodeloval:
Janez Mlinar: Zanimalo ga je, če se postopek v šoli ne bo nadaljeval, ker bodo čakali odgovor
občine.
Bogdan Janša: Pojasnil je, da je 20 dnevni rok pričel teči, ko je šola o tem obvestila MVVI. Tako,
da se bo rok v kratkem iztekel in zadeva se zaradi tega ne bo podaljšala.
Župan Janez Hrovat je bil mnenja, da razlaga Bogdana Janša pravilna.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 4/2: Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša z imenovanjem Irene Lačen
Benedičič, roj. 8.2.1967, stanujočo v Radovljici, Globoko 11, za direktorico Gornjesavskega
muzeja Jesenice, za mandatno obdobje 5-let.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 4/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet za varstvo uporabnikov javnih
dobrin imenuje:
- Mihael Vilmana
- Izodorja Podgornika
- Martina Pavlovčiča
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 4/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu za mandatno obdobje 2015 - 2018 imenuje:
 Rolanda Brajiča – predstavnika Policijske postaje Kranjska Gora
 Zdenko Oven – predstavnico OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
 Vesno Jus – predstavnico OŠ 16. decembra Mojstrana
 Henriko Zupan – predstavnico JP Komunala Kranjska Gora
 Sašota Kranjca – predstavnika avtošole K&D
 Vidota Jagodica - predstavnika Cestnega podjetja Kranj
 Moniko Lihteneger – predstavnico Občine Kranjska Gora
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 2.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Letni program kulture Občine Kranjska Gora za leto 2015. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 4/5: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Letni program kulture Občine
Kranjska Gora za leto 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2015. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi je sodeloval:
Bogdan Janša: Opozoril je na napako v letnici.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 4/6: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Letni program športa Občine
Kranjska Gora za leto 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Spremembe in dopolnitve Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Kranjska Gora ter Ugotovitev Skupne notranje
revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem.
Vesna Okršlar je podala podrobnejšo obrazložitev sprememb in dopolnitev Odloka.
Simona Krese pa je predstavila ugotovitev Skupne notranje revizijske službe.
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Župan Janez Hrovat je pojasnil, da so ugotovitve kar boleče, saj ocenjuje, da bodo potrebovali bruto
150.000 €. Razliko je potrebno poravnati za 5 let nazaj. Z uslužbenci so bodo poskušali dogovoriti,
kdaj in kako bo to izplačano.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Glede na spremembe jo je zanimalo, če gre tudi za zmanjšanje zaposlenosti?
Župan Janez Hrovat je potrdil, da gre za zmanjšanje.
Simona Krese: Še enkrat je pojasnila, da sedaj občinska uprava deluje kot enovita. Ugotovitev je, da
so posamezni vodje odgovarjali za svoja področja. Število delovnih mest pa je v odločitvi vodstva
in kadrovskega načrta.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 4/7: Sprejme se spremembe in dopolnitve Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 9/2010).
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2015 – druga
obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Monika Jakelj je podala podrobnejšo obrazložitev Odloka.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 4/8: Sprejme se Proračun občine Kranjska Gora za leto 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
DM S4 (travnik) v Mojstrani. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Boštjan Pristavec je podal podrobnejšo obrazložitev.
Saša Smolej iz podjetja APP Jesenice je s pomočjo projekcije podala obširnejšo obrazložitev.
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Župan Janez Hrovat je pojasnil, da ta zadeva sega v delo prejšnjega občinskega sveta.
V razpravi so sodelovali:
Branko Hlebanja: Zanimalo ga je, če so čopi obvezni?
Saša Smolej je pojasnil, da čopi niso obvezni so pa možni.
Jože Dovžan: Pohvalil je prejšnji občinski svet, da so pristopili k tej zadevi.
Bogdan Janša: V okviru teh sprememb je možna tudi nadomestna gradnja za vrtec. Odbor za prostor
je zadevo pregledal in predlagal, da se sprejme predlagani sklep
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 4/9: Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem načrtu za območje DM S4 travnik v
Mojstrani v predloženem besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Kranjska Gora – skrajšani
postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem ter popravek na seji.

Vesna Kunšič je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 4/10: Sprejme se predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske

javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju
Občine Kranjska Gora – skrajšani postopek.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Ad 8.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora. Člani
sveta so gradivo prejeli naknadno po pošti ter na sami seji.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ena Adžajlić je podala mnenje Statutarno pravne komisije.
V razpravi so sodelovali:
Jure Žerjav: Do sedaj so imeli 2/3 večino za prodajo občinskih zemljišč. Že v drugem mandatu
občinskega sveta so vnesli to spremembo v statut. To je obstalo tudi v času, ko se je zemlja v
Kranjski Gori na veliko prodajala. S tem so imeli v samem statutu kvalitetno varovalko s katero so
varovali občinska zemljišča. Velikokrat jim to ni bilo pisano na kožo. Na dolgi rok pa smatra, da je
bita ta rešitev dobra. Predlagal je, da bi ohranili to 2/3 večino.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da Zakon o lokalni samoupravi govori, da je 2/3 večina potrebna
samo za sprejem statuta in poslovnika.
Blaž Knific: Bil je mnenja, da je Odbor za okolje in prostor filter, ki zadevo pregleda in je to
zadostna varovalka.
Vesna Kovačič: Kot članica Odbora za okolje in prostor je pojasnila, da je velika odgovornost na
odboru. Vendar pa na koncu o vsem vseeno odloča občinski svet.
Vesna Okršlar: Statut je bil usklajen z zakonodajo.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da nima nobenih slabih namenov glede 2/3 večine, tako, da zaradi
njega lahko vrnejo nazaj 2/3 večino.
Jure Žerjav: Pojasnil je, da v kolikor gre za uskladitev z zakonodajo o tem ne bo več razpravlja.
Poudaril pa je še enkrat, da je bila to v preteklosti kvalitetna varovalka.
Ena Adžajlić: Glede na to, da gre za uskladitev z zakonodajo ne vidi razloga po 2/3 večini.
Janez Mlinar: Poudaril je, da lahko teoretično 5 svetnikov proda občinsko parcelo. Sedaj bo veliko
večja odgovornost na občinskem svetu. Tudi njemu bi bilo bolje, da bi ostala 2/3 večina.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da pri določenih sodbah sodišče v prodajah zemljišč ne omenja
občinskega sveta ampak župana.
Bogdan Janša: Pojasnil je, da je zadeva usklajena z zakonodajo in naj o tem glasujejo.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 4/11: Sprejme se Spremembe in dopolnitve STATUTA OBČINE KRANJSKA GORA.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

7

Ad 9.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ena Adžajlić je podala mnenje Statutarno pravne komisije.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 4/12: Sprejme se Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta občine
Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o delu nadzornega odbora za obdobje januar –
december 2014. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Jože Lavtižar je predstavil poročilo.
Ker ni bilo razprave je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 4/18: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu
nadzornega odbora za obdobje januar – december 2014.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 11.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o delu nadzornega odbora 2011 – 2014. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem.
Jože Lavtižar je predstavil poročilo.
Ker ni bilo razprave je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 4/19: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu
nadzornega odbora 2011 - 2014.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 12.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2015. Člani sveta
so gradivo prejeli s sklicem.
Jože Lavtižar je predstavil poročilo.
Ker ni bilo razprave je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 4/20: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z Letnim programom dela
Nadzornega odbora za leto 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 13.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto
2015. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Eldina Časatović je predstavila program RAGOR-ja.
V razpravi so sodelovali:
Branislava Vovk: Bila je mnenja, da naša občina proti ostalim občinam namenja veliko sredstev za
RAGOR.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da imajo posamezne občine različne projekte. Bil je mnenja, da ima
naša občina dobre projekte pri RAGOR-ju.
Eldina Časatović je pojasnila, da se vsaka občina odloči katere projekte bo podprla.
Žiga Židan: Predlagal je, da bi poleg programa dobili tudi poročilo o delu za preteklo leto ter odziv
lokalnega prebivalstva.
Eldina Časatović je pojasnila, da se vsako leto pripravi tudi končno poročilo o izvedenih projektih.
Vesna Kovačič: Ugotavljala je, da bi morali več projektov izvajati na področju turizma.
Eldina Časatović je pojasnila, da se projekti turizma izvajajo na drugih področjih.
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Župan Janez Hrovat je pojasnil, da občina vlaga veliko v turizem preko LTO-ja.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 4/13: Občinski svet občine Kranjska Gora soglaša s Programom dela in finančnim
načrtom RAGOR-ja za leto 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 14.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Določitev višine najemnine za najem občinskih zemljišč.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Bogdan Janša je prestavil mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Odbor se je strinjal s predlagani cenami.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 4/14: Potrdi se tabela višine najemnin, ki se upošteva za najem manjših delov
stavbnih zemljišč v lasti občine, od 1.3.2015 dalje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 4/15: Najemnine za zemljišča iz že sklenjenih najemnih pogodb se uskladi s cenami
najemnine iz potrjene tabele, z začetkom od 1.3.2015 dalje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 15.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Ukinitev statusa javnega dobra in razpolaganje z
nepremičnino. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
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Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 4/16: O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA
I.
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini parc. št. 2014/6 k.o. 2171 – Dovje.
II.
Pri nepremičnini parc. št. 2014/6 k.o. 2171 – Dovje se izbriše zaznamba grajenega javnega
dobra.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 4/17: Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2015 se dopolni tako, da
se v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2015 vključi še
nepremičnino parc. št. 2014/6 k.o. 2171 – Dovje, cesta v izmeri 147 m2.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 16.
4/1 – Jože Dovžan – vprašanje – ustno
Kakšno funkcijo in načrte ima civilna zaščita?
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je področje civilne zaščite pod njegovo pristojnostjo. Civilno
zaščito bo potrebno reorganizirati. O tem se je že pogovarjal z gasilci.
4/2 – Jure Žerjav – pohvala – ustno
Pohvalil je Joška Kavalarja za vrhunsko pripravljene tekaške proge v Ratečah.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da se je v zadnji številki Zgornejsav`ca zahvalil upravljavca
tekaškega centra na območju bivšega mejnega prehoda v Ratečah.
4/3 – Jure Žerjav – pobuda – ustno
Opozorjen je bil na urejenost tekaške proge med Poligonom in Brsnino. Ta del je izvzet iz zimske
službe in pluženje na tem območju opravljajo Žičnice. Podal je pobudo, da bi se zadeva uredila na
način, da bi na tem mestu potekala tekaška pot.
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Župan Janez Hrovat je pojasnil, da se je s tem problemom soočal že bivši župan. Sam je govoril o
tem s komunalo in žičnicami. Izrazil je upanje, da bodo zadevo uredili.
4/4 – Jože Dovžan – pohvala – ustno
Pohvalil je Zajška, ki tudi v Mojstrani skrbi za dobro turistično ponudbo.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da sedaj v sezoni vsi dobro delajo. Turistični delavci morajo za
turiste narediti maksimalno. Kranjska Gora je lepo urejena. Zaradi krize je manj turistov.
4/5 – Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Bogdan Janša: V zvezi z vgradnjami malih čistilnih naprav so krajani Zgornje Radovne izrazili
bojazen, da bodo imeli velike stroške z vgradnjo.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da se strinja, da vgradnja male čistilne naprave kljub občinski
subvenciji ni enakovredna priklopa na kanalizacijsko omrežje. V upravljavskem načrtu TNP, ki je v
izdelavi je predvideno tudi sofinanciranje kanalizacije. Opozoril pa je, da bo TNP dobil samo 1/3
sredstev, ki jih je predvidel zakon. Tako, da za takšna sofinanciranja TNP nima sredstev. Težko
bodo že financirali svojo dejavnost. V Bohinju so imeli sestanek vsi župani, katerih območja ležijo
v TNP. Sprejeli so skupno izjavo oz. zavezo, da župani ne sprejmejo načrta upravljanja, kot je
predvideno. Bil je mnenja, da je zaradi vseh problemov v TNP nastopil čas, da bi šli v spremembe
zakona.
4/6 – Janez Mlinar – vprašanje – ustno
Malo pred novim letom je začela delovati kotlovnica na lesno biomaso v hotelu Kompas. Se pa
pojavlja en problem in sicer se iz tega dimnika zelo grdo kadi. Ali lahko dobijo kakšno informacijo
glede delovanja sistema.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da se tudi na občini srečujejo s kakšno pritožbo. Pri proizvajalcu so
se pozanimali. Občinske stavbe so priključene na ta ogrevanje. Cena je 23% nižja od vsakokratne
cene nafte. Kar se pa tiče samega dima pa ni ekološko sporno. Gre pa za estetski problem.
Bogdan Janša je pojasnil, da je delal projekt za takšen sistem v Mojstrani. V ozračje se ne izpušča
nič CO2. Ta dim ne onesnažuje okolja.
Blaž Knific je pojasnil, da so v Mojstrani takšno kotlovnico odprli v letu 2013/2014. Sam je
neposredni sosed te kotlovnice. Prvo sezono se je tudi malo več kadilo. V letošnjem letu pa je dima
precej manj.
4/7 – Žiga Židan – pojasnilo – ustno
Pojasnilo se je nanašalo na izvajanje Jureta Žerjava glede Jasne na prejšnji seji. Projekt Jasna je
projekt širše javnosti. Nosilec pa je bil TD Kranjska Gora. Formiran je bil gradbeni odbor.
Proučevali so tudi možnost povrnitve stroškov TD Kranjska Gora. Junija lani je bila predsednica
TD Kranjska Gora pri županu. Takrat je dobila pojasnilo, da društvu, ki ne deluje v javnem interesu
občine ne more pokriti teh stroškov. Kako bo TD Kranjska Gora pokrit te stroške je njegova stvar.
TD Kranjska Gora je bil začetnik turizma v Kranjski Gori. Verjame, da bo projekt Jasna v prihodnje
izveden.
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Ad 17.
Župan Janez Hrovat je vse povabil na predavanje glede dopolnilnih dejavnosti na kmetijah k Psnaku
v Zgornjo Radovno.
Bogdana Janšo bo imenoval za novega podžupana občine, ki bo skrbel za zadeve okolja in prostora.
Sprejeti je potrebno OPN, ki je že 11 let v pripravi. Potrebno je zagotoviti nov zagon gospodarstva
in turizma.
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Janez Hrovat

13

