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: 24.05.2015
Z A P I S N I K

5. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 23.04.2015 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, Sonja
Kavalar, Bogdan Janša, Blaž Knific, Janez Mlinar, Blaž Lavtižar in Branko Hlebanja (14 od
16)
Odsotna: Vesna Kovačič in Anton Požar.
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Vesna Okršlar, Egidija
Košir Mrovlje, Vida Černe, Monika Jakelj, Rajko Puš, Henrika Zupan, Robert Bizjak, Uroš
Bučar, Gregor Jarkovič, Damjan Lepoša.
 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 4. seje in 1. dopisne seje.
I.
1.
2.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
Obravnava in sprejem zapisnika 4. seje
Obravnava in sprejem zapisnika 1. dopisne seje

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 4. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
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SKLEP 5/1: Potrdi se zapisnik 4. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Janez Hrovat je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 1. dopisne seje. Člani občinskega sveta
so zapisnik prejeli na seji.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/2: Potrdi se zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Janez Hrovat je predstavil dnevni red.
II.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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DNEVNI RED:
Komisija za MVVI:
- Imenovanja v organe
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014
Letno poročilo 2014, poslovni načrt za leto 2015 in plan porabe amortizacije v letu 2015 – Komunala
Kranjska Gora d.o.o.
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto
2014 – WTE Projektna družba Kranjska Gora d.o.o., Služba za gospodarstvo in gospodarske javne
službe
Poročilo o obratovanju CČN Jesenice in odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla za leto 2014
– JEKO-IN d.o.o. Jesenice
Uskladitev cen storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in
padavinskih odpadnih voda v občini Kranjska Gora
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015
Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica za leto 2014
Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica za leto 2014 – pregled in obrazložitev ukrepov na območju občine Kranjska Gora
Poročilo o delu Policijske postaje Kranjska Gora za leto 2014
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Kranjska Gora za leto 2014
Poslovno poročilo LTO-ja Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora za leto 2014 in program dela
LTO-ja za leto 2015
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora
Povečanje osnovnega kapitala s finančnim vložkom v družbo Infrasport d.o.o.
Prodaja nepremičnin
Vprašanja in pobude
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:
- Imenovanja v organe
Člani sveta so gradivo prejeli na seji.
Blaž Knific je predstavil zapisnik in sklepe Komisije za MVVI.
V razpravi so sodelovali:
Jure Žerjav: Pojasnil je, da njegova lista ni podala nobenih predlogov. Podprl bo predlagane sklepe.
Opozoril pa je, da ni res, da večini poteče mandat in da je to razlog te zamenjave. Zanimalo ga je, na
podlagi česa občinski svet zaključuje mandate predčasno?
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bo občinski svet preko Komisije za MVVI na današnji seji
predlagal nove člane za komisij katerim večina poteče mandat v tem letu. Nekaterim pa je mandat
že potekel. Vsem so dali možnost, da se še enkrat prijavijo. Bodo pa pripravili odgovor.
Blaž Knific: Pojasnil je, da je Komisija za MVVI vse pravno preverila. Vedno govorijo, da je
potrebno dati priložnost mladim.
Janez Mlinar: Podprl bo predlagane sklepe. Izrazil je upanje, da je zadostna pravna osnova. Do
sedaj ni bilo te prakse, da se je ljudem prekinja mandat.
Župan Janez Hrovat je še enkrat poudaril, da so se imeli vsi možnost, da se še enkrat prijavijo.
Žiga Židan: Poudaril je, da vsi vedo, da je turizem v občini najpomembnejša gospodarska panoga.
Turizem je organiziran v okviru LTO-ja. LTO pa nadzira Svet zavoda. Glede na to, da je turizem
tako pomembna panoga se jim je zdelo nekako premalo, da se je Svet zavoda sestal samo trikrat. Bil
je mnenja, da se mu zdi zamenjava na LTO smiselna.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 5/3: SKLEP 5/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora iz Sveta Zavoda LTO –
Zavoda za turizem občine Kranjska Gora odpokliče in razreši:
- Janjo Dolhar
- Cvetko Pavlovčič
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 5/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet zavoda LTO – Zavod za
turizem občine Kranjska Gora imenuje:
- Eno Adžajlić
- Žiga Židana
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 5/5: Občinski svet Občine Kranjska Gora iz Sveta Javnega zavoda Triglavski
narodni park odpokliče in razreši:
- Mira Eržena
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 5/6: Občinski svet Občine Kranjska Gora v svet Javnega zavoda Triglavski
narodni park imenuje:
- Bogdana Janšo
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 5/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora iz Nadzornega sveta Javnega
podjetja Komunala Kranjska Gora, d.o.o. odpokliče in razreši Bogdana Janšo zaradi
nezdružljivosti funkcije podžupan in člana nadzornega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 5/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Nadzorni sveta Javnega podjetja
Komunala Kranjska Gora, d.o.o. imenuje:
- Joža Dovžana
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

SKLEP 5/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora
Gornjesavski muzej Jesenice odpokliče in razrešuje:
- Mirka Rabiča
- Vlasto Skumavc Rabič
GLASOVANJE:

iz Sveta javnega zavoda

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 5/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora
Gornjesavski muzej Jesenice imenuje:
- Jelico Majer
- Francija Koražijo
GLASOVANJE:

v Svet javnega zavoda

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 5/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora iz Sveta javnega zavoda Osnovne
šole Josipa Vandota Kranjska Gora odpokliče in razrešuje:
- Roberta Kerštajna
- Katarino Žvab
- Vido Rezar
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 5/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet javnega zavoda Osnovne
šole Josipa Vandota Kranjska Gora imenuje:
- Katarino Štravs
- Jernejo Smole
- Alfreda Grilca
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 5/13: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet zavod Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske imenuje:
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-

Branislavo Vovk

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 5/14: Občinski svet Občine Kranjska Gora predlaga zamenjavo člana
razvojnega sveta Gorenjske regije in sicer se bivšega župana Jureta Žerjava nadomesti
s sedanjim županom Janezom Hrovatom.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Monika Jakelj je podala podrobnejšo obrazložitev. Pojasnila je, da ni bilo predlaganih amandmajev.
V razpravi so sodelovali:
Jure Žerjav: Kakšen je bil presežek iz preteklih let?
Monika Jakelj je pojasnila, da je bil presežek skupaj 2.200.000 €.
Jure Žerjav: Pojasnil je, da je to vprašal zato, ker je v preteklosti poslušal, da je bil minus iz
preteklih let. V rebalansu je veliko dobrih stvari. Bodo pa naslednji proračunu precej težji, saj ne bo
presežkov. Lahko bi namenili sredstva za nujne investicije. Izpostavil je začetek gradnje bloka v
Mojstrani, pločnik na Belci, nadaljevanje pločnika v Gozdu Martuljku, vodohran Podkoren, oporni
zid na gradu v Ratečah.
Blaž Knific: Kot svetnik si je že ves čas prizadeval za blok v Mojstrani. V Mojstrani so prodali vsa
možna stanovanja in dobili 200.000 €, ki pa so se porabila za druge namene. Bil pa je mnenja, da
bodo blok v tem mandatu dobili. Projekt je zelo lep. Pločnika v Gozdu Martuljku pa ne morejo
nadaljevati, dokler ne bo renovirana cesta.
Jure Žerjav: Pojasnil je, da prej bloka niso mogli graditi, ker še ni bilo gradbenega dovoljenja.
Žiga Židan: Pojasnil je, da se je tudi Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe strinjal s
predlaganim rebalansom.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
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SKLEP 5/15: Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora 2015 z
obrazložitvami in načrt razvojnih programov za obdobje 2015 - 2018.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska
Gora za leto 2014. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Monika Jakelj je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 5/16: Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Letno poročilo 2014, poslovni načrt za leto 2015 in plan porabe
amortizacije v letu 2015 – Komunala Kranjska Gora d.o.o.
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2014
– WTE Projektna družba Kranjska Gora d.o.o., Služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Poročilo o obratovanju CČN Jesenice in odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla za leto 2014 –
JEKO-IN d.o.o. Jesenice

Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Henrika Zupan je podrobneje predstavila gradivo Komunale Kranjska Gora.
V razpravi je sodeloval:
Janez Dovžan: Pohvalil je komunalo za uspešno poslovno poročilo. K uspehu pa so zaslužni tudi
občani na račun povečanja cen. V prihodnosti se takšnih stvari ne bi smelo zgoditi.
Henrika Zupan je pojasnila, da so cene oblikovane po metodologiji. Za vsako področje spremljajo
stroške. Izdelali se bodo poračuni.

Robert Bizjak je podrobneje predstavil gradivo WTE Kranjska Gora.
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V razpravi so sodelovali:
Jože Dovžan: Zanimalo ga je, kako je zaključena investicija v obnovo kanalizacije na Delavski ulici
v Mojstrani? Kakšno je zaključno poročilo s snemanjem pretočnosti za omenjeno kanalizacijo?
Robert Bizjak je pojasnil, da te zadeva niso delali na WTE, to je bilo v občinski režiji.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da občina izvaja revizijo kanalizacijskega sistema. Tehnično
poročilo bo sestavljeno do konca maja ali začetku junija.
Blaž Knific je pojasnil, da se vprašanje Joža Dovžana nanaša na poročilo, ki je bilo narejeno leta
2014 pred sanacijo omenjene ceste. Dobil je odgovor, da je posnetek te kanalizacije na KS Dovje
Mojstrana, vendar do tega posnetka še ni prišel. Ko bo zadevo pregledal bo podal odgovor.
Uroš Bučar je podrobneje predstavil gradivo JEKO-IN Jesenice.
V razpravi so sodelovali:
Jože Dovžan: Ali se razmišlja o sežigalnici?
Uroš Bučar je pojasnil, da sežigalnic v Sloveniji ni.
Žiga Židan: Ali lahko občani še kako bolj prispevajo k temu, da bodo odpadki bolje ločeno zbrani?
Ali bi se lahko kako nagradilo tiste, ki bolj ločujejo in kaznuje tiste, ki ne ločujejo?
Uroš Bučar je pojasnil, da če bo več ločenih odpadkov, bo manj pripeljanih v obdelavo in manj
odpadkov bo odloženih. Ločeno zbiranje je v Sloveniji že kar na zavidljivem položaju glede na
povprečje Evrope.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 5/17: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z Letnim poročilom
Komunale Kranjska Gora d.o.o. za leto 2014.
SKLEP 5/18: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poslovnim načrtom za leto
2015, ki ga je pripravila Komunala Kranjska Gora d.o.o..
SKLEP 5/19: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o izvajanju
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v letu 2014.
SKLEP 5/20: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o obratovanju
odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla in Centralne čistilne naprave Jesenice v letu
2014.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklepi so bili sprejeti.
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Ad 5.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Uskladitev cen storitev obvezne gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v občini Kranjska Gora. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Robert Bizjak je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 5/21: Občinski svet Občine Kranjska Gora potrdi predlog cen obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v
občini Kranjska Gora, na podlagi elaborata izvajalca javne službe WTE Projektna družba
Kranjska Gora d.o.o..
Spremenjene cene se pričnejo uporabljati od 1.5.2015 dalje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Henrika Zupan je podala podrobnejšo obrazložitev.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo temeljito razmislili, kako bo s cenami za gospodarstvo.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 5/22: Sprejme se Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne
občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 7.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva
Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2014
Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica za leto 2014 – pregled in obrazložitev ukrepov na območju občine Kranjska Gora. Člani
sveta so gradivo prejeli naknadno po pošti.
Gregor Jarkovič je podal podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi je sodeloval:
Jože Dovžan: Iz tabele nerešenih inšpekcijskih postopkov je razbral, da je največ nerešenih zadev v
naši občini.
Gregor Jarkovič je pojasnil, da so ti postopki zelo zahtevni.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da so na MIR učinkoviti in profesionalni.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 5/23: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
za leto 2014, s pregledom in obrazložitvijo ukrepov skupne občinske uprave za Občino
Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o delu Policijske postaje Kranjska Gora za leto 2014.
Člani sveta so gradivo prejeli naknadno po pošti.
Damjan Lepoša je podrobneje predstavil poročilo.
V razpravi so sodelovali:
Blaž Knific: Pohvalil je postavljeno signalizaciji na kolesarski stezi. Izpostavil pa je problematiko
sprehajanja spuščenih psov po kolesarski stezi.
Damjan Lepoša je pojasnil, da so psi izstopajoča problematika. V letošnjem letu beležijo že 4 ugrize
psov. Bodo pa lastnikom psov delili zloženko glede vodenja psov.
Žiga Židan: Opozoril je na problematiko odseka ceste od pokopališča do Petacovega mostu. Ljudje
tam vozijo velikokrat prehitro. Na tem delu je tudi kolesarska pot in je frekvenca kolesarjev velika.
Predlagal je, da bi postavili ustrezno signalizacijo ter hitrostne ovire.

10

Damjan Lepoša je pojasnil, da te problematike do sedaj niso beležili. Hitrostne ovire se mu ne zdijo
dobre, saj bolj ovirajo kolesarje, kot pa vozila.
Blaž Knific: Pojasnil je, da je bilo mišljeno takšna hitrostna ovira, kot je pred šolo v Kranjski Gori.
Jože Dovžan: Prebivalec iz Radovne je predlagal, da bi postavili dva prometna znaka, ki bi
opozarjala na živino na cesti.
Damjan Lepoša: Pojasnil je, da lahko podajo predlog na DRSC.
Jure Žerjav: Predlagal je, da bi se na državni cesti proti Planici na mestu, kjer je križišče s
kolesarsko potjo namestil prometni znak z omejitvijo hitrosti. Na srečo je cesta v tako slabem
stanju, da ne dopušča velikih hitrosti. Je pa pohvalil delo policije, ki je dobila osebe, ki so
poškodovale ograjo na šolskem igrišču. Osebe so tudi poravnale škodo.
Sonja Kavalar: Predlagala je, da bi na državni cesti v križišču v Ratečah pri odcepu za Planico
postavili krožišče.
Damjan Lepoša: Pojasnil je, da je to v pristojnosti DRSC-ja. Bodo pa zadevo preverili.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 5/24: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu Policijske
postaje Kranjska Gora za leto 2014.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini
Kranjska Gora za leto 2014. Člani sveta so gradivo prejeli naknadno po pošti.
Gregor Jarkovič je podal podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Franic Hlebanja: Več bi morali narediti na signalizaciji na kolesarski poti. Predvsem na križanjih
kolesarske poti z drugimi cestami.
Gregor Jarkovič se je strinjal, da bodo o tem razmislili.
Jože Dovžan: Izpostavil je poškodovanje kolesarske poti v Podkužah ob obnovi daljnovoda.
Izvajalci niso poskrbeli za obnovo. Kako se bo reševala ta problematika?
Gregor Jarkovič je pojasnil, da še vedno ne vedo, kdo je odgovoren za kolesarske poti. Na to temo
so na državo že večkrat postavili vprašanje. Niso pa dobili še pravega odgovora, zato ta
problematika ostaja odprta.
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Blaž Knific: Pojasnil je, da imajo vse poškodbe popisane in fotografirane. Izrazil je upanje, da se
bodo z izvajalci dogovorili.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je potrebno vse posege vzpostaviti v prvotno stanje. Pozval je
občane, da na občino javijo, če opazijo, da izvajalci zadeve niso sanirali v prvotno stanje.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 5/25: Sprejme se Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2014.
Z Oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2014 se pisno seznani Medobčinski
inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter Policijska
postaja Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poslovno poročilo LTO-ja Zavoda za turizem Občine Kranjska
Gora za leto 2014 in program dela LTO-ja za leto 2015. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Mirjam Žerjav je podala podrobnejšo obrazložitev
V razpravi so sodelovali:
Jože Dovžan: Zanimalo ga je, kako je s pripravo nove destinacijske strategije 2015 – 2025? Kakšni
so temelji nove strategije?
Mirjam Žerjav je pojasnila, da so pristopili k pripravi izhodišč. Pripravili so 5 delavnic. Na te
delavnice je bilo vabljeno celotno turistično gospodarstvo. Župan je imenoval delovno skupino, ki
bo pripravila končni dokument.
Žiga Židan: Poleg 5 stebrov, ki jih opravlja LTO, bi morali razvijati še integralne turistične
produkte. Turizmu manjka to, da bi ljudje stopili skupaj in speljali kakšno stvar. Pri nas pa nekega
skupnega sogovornika, ki bi stvar koordiniral. LTO bi moral delovati bolj povezovalno.
Mirjam Žerjav je pojasnila, da razvijajo tudi integralne turistične produkte. Naštela je posamezne
projekte.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je turizem v Kranjski Gori ključen. Vlagati bodo morali veliko
energije in stopiti skupaj.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednja sklepa:
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SKLEP 5/26: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Poročilu o delu LTO –
Zavoda za turizem občine Kranjska Gora za leto 2014.
SKLEP 5/27: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Programu dela LTO –
Zavoda za turizem občine Kranjska Gora za leto 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklepa sta bila sprejeta.

Ad 11.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje
razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vida Černe je podala podrobnejšo obrazložitev.
Župan Janez Hrovat je bil mnenja, da je gospodarstvo in turizem osnova vsake zdrave občine. Z leti
bodo namenjali še več denarja za spodbujanje razvoja gospodarstva in turizma.
Ker ni bilo razprave je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 5/28: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejema Pravilnik o dodeljevanju
državnih pomoči za razvoj gospodarstva v občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 12.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Povečanje osnovnega kapitala s finančnim vložkom v
družbo Infrasport d.o.o.. Člani sveta so gradivo prejeli naknadno po pošti.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Jure Žerjav: Zanimalo ga je, kako je s terjatvami Hit Alpinea do Infrasporta? Pojasnil je zgodovino
gradnje dvorane. Bil je mnenja, da ne morejo pogojevati gospodarski družbi za kaj bo porabila
vložena denarna sredstva. Glede turističnega avtobusa je pojasnil, da se za vpeljavo avtobusne linije
potrebuje razpis koncesije. V občini imamo dva avtobusna prevoznika. Morda bi bilo smoterno, da
se razpiše koncesija. Linija sama po sebi z enim avtobusom ne bo rentabilna. Dokapitalizacija
Infrasporta pa je smotrna.
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Župan Janez Hrovat je Juretu Žerjavu povedal, da bi moral, kot prejšnji župan vedeti, zakaj je
Infrasport zabredel v dolgove. Za razvoj in vpeljavo turistične linije bodo porabili lokalno
gospodarstvo. Bil je mnenja, da se bo linija sama krila. Ta avtobus bo tržen tudi drugače in ne samo
preko kart. Avtobus se bo dalo tudi zakupiti.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 5/29: Občina Kranjska Gora vloži v družbo Infrasport Kranjska Gora, d.o.o. denarna
sredstva v višini 125.000 EUR, kot povečanje osnovnega kapitala te družbe, pod pogojem, da
družba Infrasport d.o.o. ta sredstva nameni za vzdrževanje objekta (športne dvorane) in
opreme v njej ter nakup turističnega avtobusa.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 13.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Prodaja nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Bogdan Janša je podal mnenje Odbora za prostorsko planiranje in razpolaganje z nepremičninami.
Odbor se je strinjal s prelaganimi sklepi.
V razpravi so sodelovali:
Jure Žerjav: Vsi najemniki, ki so bili pozvani, da odkupijo občinska stanovanja, tudi če jih kupi
nekdo drug, bodo njihove neprofitne pogodbe ostale enake naprej. Nihče teh najemnikov ne more
izseliti. Občinsko premoženje je občutljiva stvar. Predlagal je, da preden glasujejo o predlaganih
sklepih, da si pogledajo 20. do 25. člen Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnostih in pa 9. člen podzakonske Uredbe. Vsaka nepremičnina, ki je vredna več kot
20.000 € se lahko prodaja bodisi z javno dražbo ali pa z javnim zbiranjem ponudb.
Egidija Košir Mrovlje je poudarila, da je ponudili odkup stanovanj samo najemnikom teh
neprofitnih stanovanj.
Jure Žerjav: Predlagal je, da si še enkrat pogledajo uredbo in točko umaknejo z dnevnega reda.
Vesna Okršlar je bila mnenja, da predlagani sklepi omogočajo občini prodajo. Na kakšen način bo
občina prodala pa je stvar postopkov.
Bogdan Janša: Bil je mnenja, da je zadeva transparentna.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje sklepe:
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SKLEP 5/30:
Občina proda stanovanja iz tabele, navedene v prejšnjem sklepu, najemnikom stanovanj po
vrednosti cenitve iz cenitvenega poročila, z upoštevanjem zasedenosti stanovanja.
Kupci plačajo stroške davka na promet nepremičnin, prodajalec pa stroške overitve pogodbe.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.
Jure Žerjav je opozoril, da so pri prvem glasovanju zgrešili pri sklep.
Župan Janez Hrovat je zato dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/31: Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2015 se v načrtu
razpolaganja s stavbami in deli stavb dopolni z naslednjimi nepremičninami:
Zap. št.

Naslov stavbe
oziroma dela stavbe

Podatki o nepremičnini
(delu stavbe - stanovanju)
in identifikacijski številki

1.

Triglavska cesta 58,
4281 Mojstrana

2.

Triglavska cesta 59,
4281 Mojstrana

3.

Ulica Alojza Rabiča 16,
4281 Mojstrana

4.

Bezje 3,
4280 Kranjska Gora

5.

Podkoren 2,
4280 Kranjska Gora

6.

Podkoren 2,
4280 Kranjska Gora

dvosobno stanovanje št. 9,
v II. nadstropju, v velikosti 61,91 m2,
identifikacijska številka dela stavbe:
2171-660-9
enosobno stanovanje v pritličju, v
velikosti 55,20 m2
identifikacijska številka dela stavbe:
2171-661-2
enosobno stanovanje v pritličju, v
velikosti 40,98 m2
identifikacijska številka dela stavbe:
2171-365-11
enosobno stanovanje št. v pritličju, v
velikosti 42,26 m2
identifikacijska številka dela stavbe:
2169-423-1
enosobno stanovanje št. 9,
v II. nadstropju, v velikosti 40,94 m2,
stavba še ni etažirana,
v zk vpisan solastniški delež
enosobno stanovanje št. 8,
v II. nadstropju, v velikosti 40,94 m2,
stavba še ni etažirana,
v zk vpisan solastniški delež

GLASOVANJE:

Ocenjena vrednost po
cenitvi v EUR
z
upoštevanjem
zasedenosti
oz.
orientacijska vrednost
36.480,00
(cenitev)

27.000,00
(cenitev)

26.300,00
(orientacijska vrednost
– cenitev je še v
izdelavi)
35.700,00
(orientacijska vrednost
– cenitev je še v
izdelavi)
23.100.00
(cenitev)

23.100.00
(orientacijska vrednost
– cenitev je še v
izdelavi)

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

15

Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 5/32:
1. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2015 se dopolni z Načrtom
razpolaganja z zemljišči s stavbo za naslednjo nepremičnino:
Zap. št.

1.

Naslov stavbe
oziroma dela stavbe
Ulica Alojza Rabiča 31,
4281 Mojstrana

Podatki o nepremičnini
(zemljišče s stavbo)
parc. št. – katastrska občina
parc. št. 1375/30, k.o. 2171 – Dovje, v
deležu do 5/24, ki obsega stanovanjsko
stavbo in pripadajoče zemljišče v skupni
izmeri 572 m2

Ocenjena
vrednost
deleža po cenitvi - v
EUR
9.351,00
(cenitev)

2. Nepremičnina s parc. št. 1375/30 k.o. 2171 – Dovje, v deleži do 5/24, se proda na podlagi
neposredne pogodbe solastnikoma Dušanki in Gerasimu Anakiev, Ulica Alojza Rabiča 31,
Mojstrana, po ocenjeni vrednosti iz cenitve št. 19-OZ-2015, z dne 18.3.2015. Stroške davka na
promet nepremičnin plačata kupca, stroške overitve pogodbe pa prodajalec.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 5/33: o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini parc. št. 2041/2 k.o. 2171 – Dovje.
II.
Pri nepremičnini parc. št. 2041/2 k.o. 2171 – Dovje se izbriše zaznamba javnega dobra.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
SKLEP 5/34: Po izvedbi postopka ukinitve statusa javnega dobra, se nepremičnini s parc. št.
2041/2 in s parc. št. 1820/2, obe k.o. Dovje, na podlagi neposredne pogodbe prodata Janku
Legatu, Cesta v Radovno 7/a, Mojstrana, po ocenjeni vrednosti iz Cenitvenega poročila št. 21OZ-15 z dne 22.3.2015. Stroške davka na promet nepremičnin plača kupec, stroške overitve
pogodbe pa prodajalec.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklepa sta bila sprejeta.
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Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 5/35: Zemljišče s parc. št. 1375/127 k.o. 2171 – Dovje se proda na podlagi neposredne
pogodbe lastnici stanovanja oziroma stanovanjske stavbe na naslovu Ulica Alojza Rabiča 53,
Mojstrana, za ocenjeno vrednost po Cenitvenem poročilu, št. 20-OZ-15 z dne 21.3.2015.
Stroške davka na promet nepremičnin plača kupec, stroške overitve pogodbe pa prodajalec.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 14.
Župan Janez Hrovat je svetnikom predstavil zapisnik zbora občanov KS Rateče – Planica. Zbor
občanov je bil sklican zaradi informacij, da nameravajo Italijani v stavbo stražarnice na mejnem
prehodu namestiti večje število beguncev. O tej nameri ga je obvestil tudi župan Trbiža. Na zboru
občanov je bil prisoten tudi predstavnik iz vasi Fužine, ki je opisal situacijo v Italiji. Pojasnil je, da
so v občini Trbiž v dveh dneh zbrali 2200 podpisov proti begunjskemu centru. Župan je pojasnil,
da so tudi na zboru občanov poudarili, da niso nacionalno nastrojeni proti nobeni narodnosti. Bodo
pa ti begunci predstavljali veliko obremenitev za turizem in dvolastnike. Krajani so pozvali občinski
svet, da sprejme stališče glede nastanitve beguncev.
Sonja Kavalar: Kot predsednica KS Rateče je pojasnila, da to ne gre za begunce, ki prihajajo z
ladjami v Italijo, temveč prihajajo begunci na Trbiž preko Avstrije in tudi Slovenije. Za Rateče bo
to predstavljalo določeno obremenitev.
Jure Žerjav: Povedal je, da je stvar zelo problematična. Tudi sami smo bili pred četrt stoletja v
situaciji, ko so na koroškem pripravljali begunska taborišča, pa jih na srečo nismo potrebovali. So
jih pa potrebovali drugi. Vsi ti ljudje imajo ime in priimek. Predlagal je, da naj o tem odločajo
državni organi. Bil je mnenja, da je to tragedija za Evropo, saj so Italijo pustili na cedilu. Italija se
utaplja v beguncih.
Blaž Knific: Deloma se je strinjal s predhodnikom. Zavedati pa se morajo, da ta objekt ne bo
varovan. Ljudje se bodo lahko prosto gibali po naši okolici. Kakšen nesrečni slučaj jim lahko uniči
turistično sezono. To je potrebno povedati pristojnim organom. Problem je potrebno predstaviti tudi
Vladi. Župan naj gre osebno na obe predlagani ministrstvi.
Janez Mlinar: Tehtajo se strahovi glede beguncev. Na drugi strani pa je tragična zgodba teh ljudi.
Predlagal je, da bi navedli veliko zaskrbljenost glede lokacije.
Blaž Lavtižar: Bil je mnenja, da morajo spoštovani mnenje krajanov. Še enkrat je poudaril, da niso
nacionalno ali rasno nestrpni.
Ena Adžajlić: Bila je mnenja, da se teh beguncev ne bo dalo vključevati v naš vsakdanj, kot bi si oni
to želeli. Poudarila je, da bi morala biti varnost na prvem mestu.
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Bogdan Janša: Bil je mnenja, da je prav, da izrazijo skrb z varnostnega vidika. Poslušati morajo glas
krajevne skupnosti.
Župan Janez Hrovat je bil mnenja, da ni enostavno ljudem v stiski nekaj onemogočati. Poleg
stališča bodo poslali tudi zapisnik zbora občanov. V sprejem je predlagal naslednje:
Stališče Občinskega sveta Občine Kranjska Gora:
O situaciji v zvezi z begunci se obvesti Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstva za
zunanje zadeve. Prosi se jih za aktivno vključitev v postopek.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Stališče je bilo sprejeto.
5/1 – Bogdan Janša – informacija – ustno
Pojasnil je, da se pripravlja državnega prostorskega načrta za drugo predorsko cev predora
Karavanke. 21.4.2015 je bila zaključena javna predstavitev. Na odboru za prostorsko planiranje in
razpolaganje z nepremičninami so se na to odzvali. Predstavil je sklepe odbora. Občina se je
aktivno vključila s pripombami, ki so jih podali na javni predstavitvi.
5/2 – Jože Dovžan – pobuda – ustno
Pojasnil je, da je predsednik DU Dovje Mojstrana na občinski svet naslovil pismo na problematiko
čakalnih vrst v Domu Viharnik. Pismo je predal županu, da odgovorne službe podajo odgovor.
Zaradi staranja prebivalstva nimajo dolgoročnih rešitev, žal tudi ne država. Potrebno bi bilo
opozoriti ministrstva, da pristopijo k načrtovanju dolgoročne rešitve omenjene tematike.
5/3 – Blaž Knfic – informacija – ustno
Povabil je vse na dobrodelni koncert v dvorano na Dovje, kjer bo nastopil Pihalni orkester Jesenice
– Kranjska Gora.

Ad 15.
Župan je svojo informacijo podal že v prejšnji točki.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Janez Hrovat

