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: 31.03.2016
Z A P I S N I K
11. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 30.03.2016 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, Damjan Lepoša, Boštjan Omerzel.
 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.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.
2.
3.

Obravnava in sprejem zapisnika 10. seje
Obravnava in sprejem zapisnika 2. dopisne seje
Obravnava in sprejem zapisnika 3. dopisne seje

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je dal v obravnavo in sprejem zapisnike 10. seje, 2. dopisne seje in 3. dopisne
seje. Člani občinskega sveta so zapisnika 10. seje in 2. dopisne seje prejeli s sklicem. Zapisnik 3.
dopisne seje pa so prejeli na seji.
V razpravi so sodelovali:

1

Blaž Knific: Svetnike je opozoril, da naj na dopisnih sejah glasujejo po navodilih ZA ali PROTI.
Pojavila so se tudi drugačna glasovanja.
Vesna Kovačič: Ker ni bila seznanjena s kandidati za ravnatelja se ni mogla opredeli za ali proti.
Jure Žerjav: Vsak svetnik glasuje tako, kot želi glasovati. Lahko je za ali proti ali pa je glasovanje
neveljavno. Bil je mnenja, da je v zapisniku korektno zapisano.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 11/1: Potrdijo se zapisniki 10. seje, 2. dopisne seje in 3. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Janez Hrovat je predstavil dnevni red. Z dnevnega reda je umaknil točki 6. in 7., ki se
nanašata na OPPN pod Vitrancem. Predlagatelj namreč ni predložil vse potrebne dokumentacije za
obravnavo. Po spremembi je predlagan naslednji:
II.

DNEVNI RED:

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kranjska Gora
za leto 2016
2. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016
3. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2015
4. Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015
5. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora
6. Poročilo o delu policijske postaje Kranjska Gora za leto 2015
7. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora
in Žirovnica za leto 2015
8. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Kranjska Gora za leto 2015
9. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora, PP –
190612 – regresirana prehrana, KTO – 411903 – regresiranje prehrane učencev in dijakov
10. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Osnovna šola Mojstrana 16. decembra, PP – 190612 –
regresirana prehrana, KTO – 411903 – regresiranje prehrane učencev in dijakov
11. Vprašanja in pobude
12. Informacije
1.

Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje predlagani dnevni red.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

2

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 2016. 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 naslednji sklep:
SKLEP 11/2: Sprejme se Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za
leto 2016. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Monika Jakelj je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 11/3: Sprejme se Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora 2016 z
obrazložitvami in načrt razvojnih programov za obdobje 2016 - 2019.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem občine za leto 2015. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi je sodeloval:
Jože Dovžan: Opozoril je, da je »Nordic slider« za smučarske teke samo začasna rešitev. Če ni
snega do roba ceste ta naprava ne pomaga. Potrebno bi bilo poiskati dolgoročnejšo rešitev.
Župan Janez Hrovat je se je strinjal s pripombo. Izrazil je upanje, da bodo zadevo rešili z
nadhodom.
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Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 11/4: Občinski svet se je seznanil s Poročilom o realizaciji Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska
Gora za leto 2015. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Monika Jakelj je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi je sodeloval:
Jure Žerjav: Glede zaključnega računa je postavil naslednja vprašanja:
- Občina je v preteklem letu postavila nekaj ograj na privatnih parcelah 439/24 k.o. Kranjska
Gora, 1810, 1811, 1815 k.o. Dovje. Zanimalo ga je, če je to kje v prihodkih? Ali je občina
privatnim lastnikom te ograje zaračunala?
- Aprila 2015 je bilo Adrii Airways nakazanih 427,71 €. Prosil je za pojasnilo.
- Firmi PT d.o.o. to je taksi prevozi je bilo 8.10.2015 nakazanih 48.726.80 €. Prosil je za
pojasnilo.
- Na PP 140325 sanacija in ureditev jezer v Jasni je bilo porabljenih 75.561 €. Od tega je bilo
9.760 € za projektno dokumentacijo, ostalo pa iz NRP 188. Zanimalo ga je, kdaj je bil
objavljen javni razpis?
Pojasnil je, da lahko odgovore dobi tudi pisno. Zaključni račun pa bo podprl.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je znesek 427,71 € nakup letalske karte za Amsterdam. Pri
urejanju Jasne so zgradili lesene pomole za okoli 40.000 €. Pripravili bodo odgovore.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 11/5: Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Turizem Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vida Černe je podala podrobnejšo obrazložitev.
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Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 11/6: Sprejme se Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turizem
Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o delu policijske postaje Kranjska Gora za leto
2015. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Komandir policijske postaje Kranjska Gora Damjan Lepoša je predstavil poročilo o delu policijske
postaje.
V razpravi je sodeloval:
Jože Dovžan: Že v lanskem letu so opozorili, da bi bilo potrebno postaviti v Zgornji Radovni
prometni znak za nevarnost živali.
Damjan Lepoša je pojasnil, da bodo šli pred poletno sezono skupaj z DRSC zadevo pogledati.
Izrazil je pričakovanje, da bo zadeva realizirana.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 11/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu

Policijske postaje Kranjska Gora za leto 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2015. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem.
Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Boštjan Omerzel je predstavil poročilo o delu
inšpektorata in redarstva.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
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SKLEP 11/8: Sprejme se Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto
2015 št. 060-2/2016-1 v predlaganem besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini
Kranjska Gora za leto 2015. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Boštjan Omerzel je predstavil Oceno izvajanja
občinskega programa varnosti.
V razpravi so sodelovali:
Jože Dovžan: Bil je mnenja, da se zaradi dobrih kolesarskih povezav pojavlja problem parkiranja
avtodomov.
Boštjan Omerzel je pojasnil, da naj te zadeve javljajo na Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
Blaž Lavtižar: Pojasnil je, da so podatki o intervencijah javno dostopne. Predlagal je, da bi v bodoče
pri pripravi te ocene sodelovale službe za zaščito in reševanje.
Branko Hlebanja: Opozoril je, da je veliko različnih omejitev na državni cesti od Rateč do Jesenic.
Boštjan Omerzel je pojasnil, da prometni režim na državnih cestah ureja država. Ni bil menja, da je
teh omejitev preveč. Pojasnil je še, kako merijo hitrost vozil.
Župan Janez Hrovat je bil menja, da bi morali v Sloveniji zmanjšati represivo ter povečati
preventivo.
Blaž Knific: Pojasnil je, da bodo na Belci postavili tablo, ki bo kazala hitrost vozil. Predvsem pa
bodo delali na preventivi.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 11/9: Sprejme se Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2015.
SKLEP 11/10: Z Oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2015 se pisno seznani
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter
Policijska postaja Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklepa sta bila sprejeta.
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Ad 9.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru Osnovna šola
Josipa Vandota Kranjska Gora, PP – 190612 – regresirana prehrana, KTO – 411903 – regresiranje
prehrane učencev in dijakov. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Robert Plavčak je predstavil poročilo nadzornega odbora.
V razpravi je sodelovala:
Katarina Štravs: Kot članica sveta zavoda osnovne šole je opozorila, da kljub subvencijam, ki jo
dobijo starši za prehrano je še vedno okoli 15.000 € dolgov staršev do šole za prehrano. Veliko
staršev pa ne oddaja vloge za subvencionirano prehrano.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP 11/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora, PP – 190612 –
regresirana prehrana, KTO – 411903 – regresiranje prehrane učencev in dijakov.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru Osnovna šola
Mojstrana 16. decembra, PP – 190612 – regresirana prehrana, KTO – 411903 – regresiranje
prehrane učencev in dijakov. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Robert Plavčak je predstavil poročilo nadzornega odbora.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP 11/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru Osnovna šola Mojstrana 16. decembra, PP – 190612 – regresirana
prehrana, KTO – 411903 – regresiranje prehrane učencev in dijakov.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 11.
11/1 – Žiga Židan – predlog – ustno
Apeliral je na vse, da bi čim prej pospravili okolico po koncu zime.
Župan Janez Hrovat se je s tem predlogom strinjal. Poudaril je, da so s komunalo o tem že govorili.
Pozval pa je tudi občane, da se udeležijo čistilnih akcij po krajih.

Ad 12.
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 18.47 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Janez Hrovat

