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: 16.12.2015
Z A P I S N I K
9. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 16.12.2015 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, Branko Hlebanja, Anton
Požar in Vesna Kovačič. (16 od 16)
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Vesna Okršlar, Egidija
Košir Mrovlje, Monika Jakelj, Alojz Jakelj, Vlasta Skumavc Rabič in Neda Kovačič.
 PRISOTNI NOVINARJI: ATM TV.
Seja je posneta na elektronski medij.
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.
I.
1.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
Obravnava in sprejem zapisnika 8. seje

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 8. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 9/1: Potrdi se zapisnik 8. 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 razširjen dnevni red.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DNEVNI RED:

Letni program kulture Občine Kranjska Gora za leto 2016
Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2016
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2016 – druga obravnava
Strategija razvoja turizma občine Kranjska Gora 2015-2025
Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in
povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2016
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Kranjska Gora za leto 2016
Končno poročilo o opravljenem letnem nadzoru načrta ravnanja z občinskim premoženjem Občine
Kranjska Gora v letu 2014
Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od 29.10.2014 do
11.11.2015
Ukinitev statusa javnega dobra, razpolaganje z nepremičninami in pridobivanje nepremičnin
Predlog sprememb zunanje in notranje meje Triglavskega narodnega parka na območju občine
Kranjska Gora
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 Letni program kulture Občine Kranjska Gora za leto 2016.
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 9/2: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Letni program kulture Občine
Kranjska Gora za leto 2016.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Ad 2.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2016.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da v kolikor bodo dobili zemljišče, bodo v rebalansu zagotovili
sredstva za otroško igrišče na Dovjem.
V razpravi je sodeloval:
Jože Dovžan: Opozoril je na slabo stanje nogometnega igrišča v Kranjski Gori.
Župan Janez Hrovat se je strinjal, da je igrišče potrebno obnove. Planira se, da bodo v letošnjem letu
za nogometno igrišče namenili 60.000 €.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 9/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Letni program športa Občine
Kranjska Gora za leto 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2016 –
druga obravnava. Pojasnil je, da na predlog proračuna ni bilo vloženih amandmajev. Dobili pa so
nekaj predlogov s strani odborov in krajevnih skupnostih. Podal je obrazložitev predlogov. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 9/4: Sprejme se Proračun občine Kranjska Gora za leto 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 4.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Strategija razvoja turizma občine Kranjska Gora 2015-2025.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Neda Kovačič je kot pripravljavka strategija podala s pomočjo projekcije podrobnejšo obrazložitev.
Župan Janez Hrovat se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri pripravi strategije. Bil je mnenja, da je
strategija turizma ena ključnih zadev v naši občini. Turizem morajo razvijati še naprej. Izkoristiti
morajo potencial Kranjske Gore, Planice, svetovni pokal, Julijske Alpe, TNP. Kranjska Gora je
dobitnica treh turističnih oskarjev za najboljši turistični center v Sloveniji za leto 2015. V letošnjem
letu gostijo tri tekme za svetovni pokal.
V razpravi so sodelovali:
Jože Dovžan: Bil je mnenja, da je v strategiji premalo načrtovanja alternativnih ponudb, ki bodo
nadomeščale prekratke zimske sezone.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je v strategiji skupek vseh želja in programov. Strah pred
podnebnim spremembam je vpleten v strategijo. V naslednjih letih se bo strategija dopolnjevala.
Neda Kovačič: Podnebne spremembe so velik problem. Celo poglavje v strategiji je namenjeno
nevarnostim podnebnih sprememb. Pred kratkim je bila predstavljena tudi študija podnebnih
sprememb, ki jo je za območje od Rateč do Gozd Martuljka izdelal ARSO. Naloga trženja je, da
bodo oblikovali takšne produkte, ki bodo zagotavljali trajnostni razvoj turizma.
Vesna Kovačič: Pojasnila je, da bo to strategijo podprla. Razveselilo jo je, da bodo pričeli vlagati v
žičnice in druge različne športe. Strokovnjaki s področja trženja, se bodo morali vprašati, kaj dobiš
v drugih turističnih centrih za ceno, ki jo ponujajo. Zanimalo jo je, kako je s finančnim planom v
akcijskem načrtu? Predvsem jo je zanimalo, kolikšen del bodo prispevali posamezni vlagatelji?
Opozorila je, da se število domačih gostov zmanjšuje.
Neda Kovačič: Skušali so naredi primerjavo z drugimi centri. Neposredna primerjava pa ni možna.
Domači gost je izredno pomemben. V strategiji so vrednosti projektov navedene na podlagi
predlagateljev projektov. Projekti se bodo morali konkretneje oceniti v DIP-ih.
Anton Požar: Bil je mnenja, da je premalo če ponudijo samo športni objekt. Potrebno bo skrbeti tudi
za amaterska društva, ki s temi objekti tudi upravljajo. Vsaka turistična destinacija ima tudi neko
zgodbo. Pri nas je teh zgodb precej in bi jih morali bolj vpeti v turistično ponudbo. Že pred desetimi
leti je ob sprejemanju prejšnje strategije Tone Partljič poudaril, da morajo delati na zgodbah.
Predlagal je, da bi organizirali festival mladinskega filma. Sedaj imajo z novim ljudskim domom
prostor, kjer bi to lahko izvedli.
Neda Kovačič: V strategiji so tudi zapisali, da bo velik izziv, kako upravljati obstoječo
infrastrukturo in kako jo tržiti.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da so društva nosilec utripa v turističnih krajih. Bil je mnenja, da bo
podjetje Infrasport odigral ključno vlogo pri projektih.
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Žiga Židan: Bil je zelo vesel, da je ta strategija prišla od ljudi in ni nastala pod vplivom raznih
lobijev. Gre za strategijo, ki upošteva tukajšnje okolje. Na občino je apeliral, da se to strategijo
nadgradi tudi s strategijo trženja.
Neda Kovačič: Hit Alpinea je v tem času pripravljala svojo strategijo. So pa tudi tvorno sodelovali
pri nastanku občinske strategije. Svoja izhodišča so uskladili s to strategijo.
Janez Mlinar: Bil je mnenja, da je strategija zelo dober izdelek. Bolj pomemben se mu je zdel
podatek, koliko sredstev gosti prinesejo v kraj, kot pa koliko je bilo nočitev. Pojasnil je, da je izšla
lestvica kvalitete življenja v občinah v Sloveniji. Občina Kranjska Gora je bila na 76 mestu.
Neda Kovačič: Bila je mnenja, da če jim bo uspelo uresničiti cilje, ki so si jih zadali, bodo tudi
prebivalci bolj zadovoljni. Iz te strategije je potrebno narediti operativne programe.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da če se bodo držali trendov zapisanim v strategiji se bo popravila
tudi statistika.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 9/5: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Strategijo razvoja turizma Občine
Kranjska Gora 2015-2025.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2016. 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 9/6: 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 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 6.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2016. 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 9/7: Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem letnem nadzoru načrta
ravnanja z občinskim premoženjem Občine Kranjska Gora v letu 2014. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem.
Župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 9/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem letnem nadzoru načrta ravnanja z občinskim premoženjem Občine Kranjska
Gora v letu 2014
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine
Kranjska Gora v obdobju od 29.10.2014 do 11.11.2015. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vesna Okršlar je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 9/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o realizaciji
sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od 29.10.2014 do 11.11.2015.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Ukinitev statusa javnega dobra, razpolaganje z
nepremičninami in pridobivanje nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Vesna Okršlar je dodatno obrazložila postopek denacionalizacije in izvzema javne infrastrukture.
Bogdan Janša je podal mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenja z nepremičninami.
V razpravi so sodelovali:
Jure Žerjav: Pojasnil je, da so žal že predhodniki pri sklepih o vračilu v naravi vrnili tudi stvari, ki
bi jih lahko izvzeli. S tem se srečujejo že več kot desetletje. Izrazil je željo, da bo tudi na stani
agrarnih skupnosti pozitivna volja in da bodo infrastrukturne objekte vrnili občini. Zanimalo ga je,
če je bil na področju agrarnih skupnosti spremenjen zakon?
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da je bil spremenjen zakon in je olajšal posamezne postopke.
Občina pa se sedaj pogovarja z Upravno enoto, ki bo izdala novo odločbo. Občna bo postala
lastnica na podlagi odločbe upravne enote. Še vedno pa je potrebno pogodbe sklepati s fizičnimi
osebami.
Branko Hlebanja: Kot član agrarne skupnosti je bil mnenja, da so korektno sodelovali z občino.
Župan Janez Hrovat je bil mnenja, da se vsak spor konča z dialogom. Izrazil je upanje, da bodo
zadeve uredili še z drugimi agrarnimi skupnostmi.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 9/10: O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA
I.
Javno dobro preneha obstajati pri naslednjih nepremičninah:
- parc. št. 403/35, 885/186, 853/8, 853/22, vse k.o. 2169 – Kranjska Gora;
- parc. št. 636/14, 636/15, 636/6, 685/45, 685/46, 685/47, 685/49, vse k.o. 2170 - Gozd;
- parc. št. 885/113, 885/48, 885/100, 884/2, 885/3, 885/65, 885/26, vse k.o. 2169 - Kranjska
Gora;
- parc. št. 885/16, 885/17, 885/22, 885/29, 885/33, 885/37, 885/40, 885/43, 885/45, 885/46,
885/47, 885/49, 885/50, 885/51, 885/52, 885/53, 88563, 885/80, 885/101, 885/111, 885/115,
885/114, 885/144, 885/145, 885/147, 885/148, 885/154, 885/155, 885/156, 885/157, 885/164,
vse k.o. 2169 - Kranjska Gora.
II.
Pri nepremičnini s parc. št. 403/35, 885/186, obe k.o. 2169 – Kranjska Gora se izbriše
zaznamba javnega dobra.
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III.
Nepremičnine
- parc. št. 885/166, 853/8 in 853/22, vse k.o. 2169 - Kranjska Gora;
- parc. št. 636/14, 636/15, 636/6, 685/45, 685/46, 685/47, 685/49, vse k.o. 2170 - Gozd;
- parc. št. 885/113, 885/48, 885/100, 884/2, 885/3, 885/65, 885/26, vse k.o. 2169- Kranjska
Gora;
- parc. št. 885/16, 885/17, 885/22, 885/29, 885/33, 885/37, 885/40, 885/43, 885/45, 885/46,
885/47, 885/49, 885/50, 885/51, 885/52, 885/53, 88563, 885/80, 885/101, 885/111, 885/115,
885/114, 885/144, 885/145, 885/147, 885/148, 885/154, 885/155, 885/156, 885/157, 885/164,
vse k.o. 2169 - Kranjska Gora,
postanejo last Občine Kranjska Gora.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 9/11:
Načrt ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine za leto 2016 se dopolni tako, da
se v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2016 vključi še naslednje
nepremičnine:
NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNINAMI
Načrt razpolaganja z zemljišči
Zap.
št.

Šifra katastrske
občine
in parc. št.
nepremičnine

Velikost parcele

Pojasnilo za
razpolaganje z
nepremičninam

zemljišče
zemljišče
zemljišče

4 m2
18 m2
3 m2

853/8

stavba
zemljišče

2 m2
64 m2

funkcionalno zemljišče pri
stanovanjski stavbi na
naslovu Naselje Slavka
Černeta 2a Kranjska Gora
funkcionalno zemljišče pri
stavbi na naslovu Koroška
ulica 11, Kranjska Gora

853/22
2169
k.o.
KRANJSKA GORA
parc. št.

zemljišče

34 m2

2169
k.o.
KRANJSKA GORA
parc. št.
403/35
885/186
885/166
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Posplošena
tržna vrednost
oz.
ocenjena
vrednost

2.000

8.000

885/113
885/48
885/100
884/2
885/3
885/65
885/26

zemljišče 2107 m2
zemljišče 1146 m2
zemljišče
37 m2
zemljišče 6358 m2
zemljišče 351 m2
zemljišče
66 m2
zemljišče
64 m2

Poravnava v postopku
denacionalizacije
AS Kranjska Gora – Log
Za te nepremičnine, občina
pridobi nepremičnine od
AS, ki so bile že vrnjene v
postopku denacionalizacije
in jih potrebuje za javno
infrastrukturo – gledati
tabelo Pridobivanje
nepremičnin

2170
k.o. GOZD
parc. št.
636/14

zemljišče 80 m2

funkcionalno zemljišče pri
stanovanjski
stavbi
na
naslovu Na Trati 8,
Gozd Martuljek

6.000

636/15
636/6

zemljišče 72 m2
zemljišče 18 m2

7.000

685/47
685/49

zemljišče 156 m2
zemljišče 38 m2

685/45

zemljišče 16 m2

funkcionalno zemljišče pri
stanovanjski
stavbi
na
naslovu Na Trati 7,
Gozd Martuljek
funkcionalno zemljišče pri
stanovanjski
stavbi
na
naslovu Zgornje Rute 68,
Gozd Martuljek
funkcionalno zemljišče pri
stanovanjski
stavbi
na
parceli 87/5 k.o. Gozd,
Gozd Martuljek

GLASOVANJE:

6.000

5.00

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 9/12:
Načrt ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine za leto 2016 se dopolni tako, da
se v načrt pridobivanja nepremičnin občine za leto 2016 vključi še naslednje nepremičnine:
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNIN
Zap.
št.

Šifra katastrske
občine
in parc. št.
nepremičnine
2169
k.o.
KRANJSKA GORA
parc. št.
675/7 –del zemljišča

Velikost parcele

Pojasnilo za
pridobitev
nepremičnine

Posplošena
tržna vrednost
oz.
ocenjena
vrednost

135.812 m2 Zajetje Železnica, Vodohran
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(geodetska odmera)
251 – del zemljišča
(geodetska odmera)
651/1 – del zemljišča
(geodetska odmera)
808/86 – del
(geodetska odmera)
675/7 – del zemljišča
651/1 – del zemljišča
(geodetska odmera)
808/86 – del zemljišča

GLASOVANJE:

Železnica (stari in novi)
7.722 m2 Zajetje Log
137.225 m2 Raztežilnik Robe 5
34.950 m2 Zagmajnica Vodohran
Budinek (ob meji parcele)
135.812 m2 občinska cesta do Srnjaka
137.225 m2
34.950 m2 cesta do stanovanjskih stavb
v Jasni, Naselje Ivana
Krivca 27 D, Kranjska Gora

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 9/13: V postopku denacionalizacije Agrarne skupnosti Kranjska Gora – Log
predlagamo sklenitev poravnave na podlagi dogovora med Občino Kranjska Gora in Agrarno
skupnostjo Kranjska Gora – Log.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Predlog sprememb zunanje in notranje meje Triglavskega
narodnega parka na območju občine Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli na seji.
Bogdan Janša je podal podrobnejšo obrazložitev. Pojasnil je, da se tudi ministrstvo strinja, da
občine pripravijo predloge. Načrt upravljanja je bil sprejet. Naša občina je bila pri tem
preglasovana.
V razpravi so sodelovali:
Jure Žerjav: Pojasnil je, da je bil v skupini, ki so pripravljali sedanji zakon. Že v izhodišču pa so bili
seznanjeni z zadevo, da se v zunanje meje parka ne posega. Podprl bo predlagani sklep. Bil pa je
mnenja, da bo zadeva dolgotrajna. Glede smučarske proge na Vitrancu pa je bil mnenja, da bi
morali vztrajati, da gre za obstoječe smučišče.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je bil razočaran, da mu bivši župan tega ni predstavil na
primopredaji.
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Bogdan Janša: Pojasnil je, da je sama ministrica predlagala, da naj občine pripravijo predloge glede
spremembe zakona. Izrazil je upanje, da bodo stvari zaključili s tem, da se bo lahko naredila
gondola na Vitranc.
Janez Mlinar: Pojasnil je, da bo sklep podprl. Ga je pa zanimalo, zakaj bi se premaknila meje
označena pod št.4 Kurji Vrh.
Bogdan Janša je pojasnil, da bo glede Kurjega Vrha pripravil odgovor.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 9/14: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s predlaganimi
spremembami zunanje in notranje meje Triglavskega narodnega parka na območju občine
Kranjska Gora in jih potrjuje. Hkrati župana občine Kranjska Gora pooblašča, da prične s
postopkom za spremembo Zakona o Triglavskem narodnem parku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 11.
9/1 – Vesna Kovačič – vprašanje – ustno
Državni zbor je sprejel Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2016 in 2017. Povprečnina je za
prihodnji dve leti določena pri 522 €. Nekatere občine so preko občinskih svetov nasprotovale
členom glede povprečnine. Zanimalo jo je, ali bo tudi naša občina sprejela kakšen sklep glede tega?
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je naša občina skupaj z občinami cele Gorenjske podpisala
zavezo o skupnem nastopanju prav glede povprečnine. V prejšnjem tednu se župani Gorenjskih
občin niso udeležili posveta z vlado in ministrstvom na Brdu. To so storili prav z namenom, da
opozorijo na nestrinjanje s povprečnino. Bil je mnenja, da zaradi skupnega nastopanja vseh občin
Gorenjske sklep občinskega sveta ni potreben.
Blaž Knific je pojasnil, da je bil bojkot županov kar odmeven tudi v medijih. Vladi je bil sporočen
signal, da naj to zadevo popravi z rebalansom.
9/2 – Ena Adžajlić – vprašanje – ustno
Pojasnila je, da se je nanjo obrnilo veliko staršev glede odstopa ravnatelja v Osnovni šoli Josipa
Vandota v Kranjski Gori. Starši so bili nad tem ogorčeni. Jure Žerjav je v svoji predstavitvi
poudaril, da mu predstavlja vrnitev v šolstvo izziv. Bivši ravnatelj je pustil na cedilu kolektiv, starše
in učence.
Jure Žerjav je pojasnil, da je županu povedal, da bo odstopil in je to tudi storil. Dobil je priložnosti
in prijavil se je na razpis za delo v Planici. Odločitev pa ni bila lahka saj je z veseljem delal v šoli.
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9/3 – Žiga Židan – vprašanje – ustno
Nanj je bilo naslovljeno vprašanje s strani KS Kranjska Gora glede tožbe v Jasni. Tožeča stranka od
občine zahteva 9,3 milijone €. To predstavlja celoletni proračun občine. Zanimalo ga je stališče
sedanjega in bivšega župana? Iz prebranih člankov v medijih ga je zmotilo, da je Žerjav izjavil, da
se zadeve ne spomni.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da mu je bila ta stvar predstavljena v primopredaji kot nekaj
neresnega. Izkazala se je, da ni tako neresna. Prejšnji teden je moral na sodišče v Kranj na narok.
Župan, ki ima tožbo večjo od proračuna bi se moral vsako noč spomniti na to. Ne pa da se ne
spomni v izjavah za medije.
Jure Žerjav je pojasnil, da je novinarki izjavil, da zadeve ne želi komentirati ter, da naj se obrne na
odvetniško družbo, ki zastopa občino. Te zadeve ni želel komentirati v medijih saj se rešuje na
drugih nivojih. Egidija Košir Mrovlje bi lahko več povedala o tej zadevi tudi glede pogodb, ki jih
imajo v tej zadevi z lastniki. Vse zadeve bo potrebno dobiti iz arhiva. Bili so tudi pri njem zaradi
problema, da ni bilo vode.
Župan Janez Hrovat je bil mnenja, da gre za moralno plat te zgodbe. Zadeva mu ob primopredaji ni
bila tako predstavljena kot je.
Janez Mlinar je bil mnenja, da naj se sedanji in bivši župan pogovorita na štiri oči in naj zadevo na
seji občinskega sveta zaključijo.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da želi imeti odprte karte.
Blaž Knific je pojasnil, da župan želi povedati, da sta se z Žerjavom pogovarjala vendar mu zadeve
ni predal na način kot bi bilo potrebno. Zaradi tega se sedaj o tem pogovarjajo.
Bogdan Janša je bil mnenja, da je prav, da se dajo karte na mizo. Župan ni bil pripravljen na te
stvari in tudi ni želel, da bo hodil na sodišče. Zadeva ne bo enostavna. Pred občino so veliki izzivi
na razvojnem področju.
Župan Janez Hrovat je povedal, da ni noben patriotizem, če izvoljenemu županu ne poveš dejstev,
ki so pomembne za občino.
Jure Žerjav je pojasnil, da je bil ta primer izpostavljen na primopredaji.
Vesna Okršlar je potrdila, da je bila zadeva izpostavljena na primopredaji na podlagi njihovega
vprašanja, kaj predstavlja ta tožba. Potekal je že prvi narok glavne obravnave, kjer so morali
predstaviti vsa dejstva. Občina pa je zaprosila za podaljšanje roka.
9/4 – Tjaša Prusnik – vprašanje – ustno
Občani jo sprašujejo glede izgradnje kanalizacije. V časopisu so prebrali, da je občina pod bivšim
vodstvom tudi porok izvajalcu. Gre za 400.000 € letno. Zanimalo jo je, kaj je v primeru, da občina
tega ne želi plačati, dokler zadeva ne bo zgrajena?
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da gre v tem primeru za 400.000 € transfernega denarja, ki gre
preko koncesionarja na banko. Za ta sredstva je vzel kredit koncesionar, porok pa je občina. Ob
reviziji zaradi slabe izvedbe so želeli zadržati ta obrok. Dobili so pojasnilo, da v primeru neplačila
bo banka iz garancije bremenila občino. Se pa spomni izjav Žerjava, da občina ni zadolžena. Zadeva
se na srečo konča v letu 2016.
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Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da je to poroštvo podpisal še župan Kotnik. Računsko sodišče pa
ob kontroli to zadevo ni smatralo kot zadolžitev občine.

Ad 12.
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 19.32 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Janez Hrovat
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