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: 28.01.2016
Z A P I S N I K
10. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 27.01.2016 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, Vida Černe, Robert Plavčak, Blaž Veber.
 PRISOTNI NOVINARJI: ATM TV, Marjana Ahačič.
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 9. 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 10/1: Potrdi se zapisnik 9. 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.

DNEVNI RED:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora – skrajšani postopek
Končno poročilo o opravljenem nadzoru PP – 190310 – Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora ,
KTO – 4133021 – tekoči transferi v javne zavode – ogrevanje
Končno poročilo o opravljenem nadzoru PP – 190311 – Osnovna šola Mojstrana 16. december , KTO
– 4133021 – tekoči transferi v javne zavode – ogrevanje
Cene plakatiranja na oglasnih deskah v občini Kranjska Gora
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 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora –
skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vesna Okršlar je podala podrobnejšo obrazložitev. Podala je dopolnitev 14. člena. Prvi odstavek
14. člena se tako glasi: »Direktor, ki opravlja poslovodno in strokovno funkcijo, predstavlja in
zastopa zavod, organizira in vodi delo zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost delovanja
zavoda.«
Žiga Židan je podal mnenje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter mnenje Sveta
zavoda LTO.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Glede na 24. člen odloka jo je zanimalo, koliko časa bo še dosedanja direktorica
vodila zavod?
Vesna Okršlar je pojasnila, da se do imenovanja novega direktorja posle vodi dosedanja direktorica.
Takoj ko bo odlok sprejet in objavljan se bodo pričeli postopki za novega direktorja.
Jože Dovžan: Ob pregledu zapisnika pristojnega Odbora se je strinjal s predlogom, da bi se novi
zavod imenoval Turizem občine Kranjska Gora.
Vesna Okršlar je pojasnila, da gre pri imenu Turizem Kranjska Gora za ime destinacije.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 10/2: Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora z
dopolnitvijo prvega odstavka 14. člena.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 14
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru PP – 190310 –
Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora , KTO – 4133021 – tekoči transferi v javne zavode –
ogrevanje. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Robert Plavčak je podal podrobnejšo obrazložitev.
Župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 10/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru PP - 190310 – Osnovna šola J. Vandota Kranjska Gora, KTO –
4133021 – tekoči transferi v javne zavode – ogrevanje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru PP – 190311 –
Osnovna šola Mojstrana 16. december , KTO – 4133021 – tekoči transferi v javne zavode –
ogrevanje. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Robert Plavčak je podal podrobnejšo obrazložitev.
Župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 10/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru PP - 190311 – Osnovna šola Mojstrana 16. december, KTO – 4133021tekoči transferi v javne zavode – ogrevanje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 4.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Cene plakatiranja na oglasnih deskah v občini Kranjska
Gora. 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 10/5: Sprejme se cenik plakatiranja na oglasnih deskah v občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
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.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 10/6: o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Javno dobro preneha obstajati na naslednjih nepremičninah: parc. št. 2030/6, 2048/2, obe k.o.
2171- Dovje, parc. št. 885/155 k.o. 2169 – Kranjska Gora in parc. št. 902/4 k.o. 2644 –
Višelnica II.
II.
Nepremičnine s parc. št. 2030/6, 2048/2, obe k.o. 2171- Dovje, parc. št. 885/155 k.o. 2169 –
Kranjska Gora in parc. št. 902/4 k.o. 2644 – Višelnica II, postanejo last Občine Kranjska
Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 10/7: Po izvedbi postopka ukinitve statusa javnega dobra pri nepremičnini s parc. št.
902/4 k.o. 2644 – Višelnica II in pridobitvi lastninske pravice Občine Kranjska Gora, se pri tej
nepremičnini vpiše zaznamba grajeno javno dobro.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 10/8: Načrt ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine za leto 2016 se
dopolni tako, da se v načrtu razpolaganja z nepremičninami občine za leto 2016 vključi še
naslednjo nepremičnino:
Načrt razpolaganja z zemljišči
Zap.
št.

Šifra katastrske
občine
in parc. št.
nepremičnine
k.o. 2171 - DOVJE
parc. št.
2030/6

GLASOVANJE:

Velikost parcele

39 m2

Pojasnilo za
razpolaganje z
nepremičninam

Posplošena
tržna vrednost
oz.
ocenjena
vrednost

funkcionalno zemljišče pri
stanovanjski stavbi na naslovu
Triglavska cesta 1, Mojstrana

ocena vrednosti
1.500,00 EUR

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 10/9: Načrt ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine za leto 2016 se
dopolni tako, da se v načrt pridobivanja nepremičnin vključi še naslednjo nepremičnino:
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNIN
Zap.
št.

Šifra katastrske
občine
in parc. št.
nepremičnine
k.o. 2171 - DOVJE
parc. št.
1001/4

GLASOVANJE:

Velikost parcele

Pojasnilo za
pridobitev
nepremičnine

Posplošena
tržna vrednost
oz.
ocenjena
vrednost

velikost cele parcele
obsega 236 m2,
delež nakupa pa znaša
½ nepremičnine, to je
118 m2

zemljišče potrebno za
pločnik ob občinski cesti
(»Mojstranška gobela«)

ocenjena
vrednost cele
parcele po
cenitvi znaša
2.950,00 EUR,
delež pa
predstavlja
vrednost
1.475,00 EUR

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 6.
10/1 – Bogdan Janša – informacija – ustno
Na podlagi anonimne prijave so dobili inšpekcijski ogled. Ugotovljeno je bilo, da občinska stavba
nima uporabnega dovoljenja. Zadeva jih je neprijetno presenetila. Pričeti bodo morali s postopki za
pridobitev dovoljenj.
10/2 – Sonja Kavalar – vprašanje – ustno
Na cesti v Planico se je pojavil prometni znak prepovedano za pešce. Prosila je, da se pozanimajo,
kako je s tem prometnim znakom. Opozorila je, da na tem odseku hodijo tudi domačini, ki
dostopajo do svojih parcel.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da se bodo pri pristojnih pozanimali glede prometnega znaka.
10/2 – Žiga Židan – vprašanje – ustno
Nanj so se obrnili občani saj menijo, da se pločnike in ceste preveč soli. Zadevo so obravnavali tudi
na odboru.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo zadevo predali pristojnim.

Ad 12.
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 17.39 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Janez Hrovat

