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: 10.11.2016
Z A P I S N I K
14. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 09.11.2016 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Janez Hrovat
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Žiga Židan, Katarina Štravs, Jože
Dovžan, Branislava Vovk, Tjaša Prusnik, Jure Žerjav, Ena Adžajlić, Bogdan Janša, Blaž
Knific, Janez Mlinar, Blaž Lavtižar, Branko Hlebanja, Vesna Kovačič, Anton Požar in Janja
Seljak. (15 od 16)
Sonja Kavalar - odsotna
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Vesna Okršlar, Alojz
Jakelj, Monika Jakelj, Henrika Zupan.
 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.

Obravnava in sprejem zapisnika 13. seje

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je dal v obravnavo in sprejem zapisnika 13. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnika 13. seje prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 14/1: Potrdi se zapisniki 13. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
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.

DNEVNI RED:

Uskladitev cen storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in
padavinskih odpadnih voda v občini Kranjska Gora
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2017
Stanovanjski program občine za leto 2017
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2017 - prva obravnava
Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Gornjesavskega muzeja Jesenice v delu, ki
se nanaša na financiranje Občine Kranjska Gora
Program dela Nadzornega odbora s finančnim planom za leto 2017
Ukinitev statusa Splošno ljudsko premoženje pri nepremičnini
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 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.
Henrika Zupan je podala podrobnejšo obrazložitev..
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 14/2: Občinski svet Občine Kranjska Gora potrdi predlog cen obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na
celotnem območju občine Kranjska Gora, na podlagi elaborata izvajalca javne službe
Komunale Kranjska Gora d.o.o.
Spremenjene cene se pričnejo uporabljati od 1.10.2016 dalje.
GLASOVANJE:

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

Ad 2.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto
2017. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vesna Okršlar je podala podrobnejšo obrazložitev.
Bogdan Janša je predstavil mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Odbora je predlagal, da se sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za
leto 2017 z izjemo zemljišč s parc.št. 885/145, 885/151 k.o. Kranjska Gora in parc.št. 2048/2 k.o.
Dovje. Pojasnil je, da bo Odbor opravil terenski ogled navedenih parcel.
Po razpravi, je župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 14/3: Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2017 z
izjemo parc.št. 885/145 in 885/151 obe k.o. Kranjska Gora ter parc.št. 2048/2 k.o. Dovje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Stanovanjski program občine za leto 2017. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi je sodeloval:
Jože Dovžan: V imenu KS Dovje Mojstrana je pozdravil, da se ni pozabil objekt v fabrki.
Po razpravi, je župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 14/4: Sprejme se Stanovanjski program občine Kranjska Gora za leto 2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2017 prva obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Monika Jakelj je podala podrobnejšo obrazložitev. Pojasnila je, da se planirajo prihodki v višini
8.190.696 €, odhodki pa višini 9.291.960 €. Proračunski primanjkljaj v višini 1.301.210 € si bo kril
iz ocene presežka v letu 2016.
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Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je proračun v podobni višini, kot lansko leto. V proračunu se ni
predvidelo evropskih sredstev, ker jih ni na vidiku. Je nekaj manjših razpisov. Nekaj programov so
zajeli v čezmejno sodelovanje. Pričakuje se okoli 100.000 €. Bolj se bodo morali zanašati na svoje
vire in turizem.
V razpravi so sodelovali:
Jure Žerjav: V tretjem odstavku 12. člena odloka govori o odpisu terjatev. Zanimalo ga je, če je to
usklajeno z zakonom o usklajevanju proračuna? Zanimalo ga je, kako je s četrtim odstavkom 16.
člena? Bil je mnenja, da bi se moral o tem seznanjati občinski svet. Predlagal je, da bi se do
naslednje obravnave dogovorili z občino Jesenice glede prihodkov s strani ČN Jesenice. Omrežnina
bi morala biti v ustreznem deležu. V NRP-ju ni zasledil projekta bloka v Mojstrani, ki ga je v
prejšnji točki izpostavil svetnik Dovžan.
Monika Jakelj je pojasnila, da je odpis terjatev usklajen z zakonom.
Župan Janez Hrovat je pojasnil delež v ČN Jesenice. So v aktivnih dogovorih z občino Jesenice. Žal
pa v prejšnjem mandatu niso podpisali dogovora z občino Jesenice in je delež sedaj padel pod 1%.
Blaž Knific je pojasnil, da je delež občine Kranjska Gora na ČN Jesenice 0,8%. Intenzivno se
pogajajo z občino Jesenice in Žirovnico.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 14/5: Predlog Proračuna občine Kranjska Gora za leto 2017 se posreduje v 15 dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja
Gornjesavskega muzeja Jesenice v delu, ki se nanaša na financiranje Občine Kranjska Gora. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 14/6: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru poslovanja Gornjesavskega muzeja Jesenice v delu, ki se nanaša na
financiranje Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

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

Ad 6.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Program dela Nadzornega odbora s finančnim planom za
leto 2017. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vesna Okršlar je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 14/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Programom dela NO s
finančnim planom za leto 2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Ukinitev statusa Splošno ljudsko premoženje pri
nepremičnini. Člani sveta so gradivo prejeli naknadno.
Vesna Okršlar je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi je sodeloval:
Janez Mlinar: Zanimalo ga je, koliko je še takšnih parcel s katerimi upravljajo krajevni ljudski
odbori, ki so bili ukinjeni leta 1955.
Vesna Okršlar je pojasnila, da naj takšnih parcel ne bil bilo več od leta 1991. Se pa še kakšna najde
tudi sedaj.
Po razpravi, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 14/8: o ukinitvi statusa splošno ljudsko premoženje z organom upravljanja Občinski
ljudski odbor Kranjska Gora
I.
Splošno ljudsko premoženje z organom upravljanja Občinski ljudski odbor Kranjska Gora
preneha obstajati na nepremičnini, parc. št. 213/2 k.o. 2168 – Podkoren (ID 2914030).
II.
Pri nepremičnini, parc. št. 213/2 k.o. 2169 – Podkoren (ID 2914030) se ukine in izbriše status
Splošno ljudsko premoženje z organom upravljanja Občinski ljudski odbor Kranjska Gora in
se na njej vknjiži lastninska pravica na ime Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1 b,
Kranjska Gora, matična številka 5874327.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
14/1 – Jože Dovžan – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z storitvijo dimnikarske službe? Prosil je, da se zadevo objavi v občinskem
glasilu.
Vesna Okršlar je pojasnila, da ima podjetje Dovrtel podaljšano licenco do 31.12.2016. V
naslednjem letu pa je trg dimnikarskih storitev prost. Vsak bo lahko izbral dimnikarja, ki ima
licenco. Licence pa bo podeljevala upravna enota. Občina pri tem ne bo imela nobenih pristojnosti.
Zakon pa določan najvišje cene dimnikarskih storitev.
14/2 – Branislava Vovk – pobuda – ustno
Pojasnila je, da se nad vasjo Dovje izvajajo goloseki v velikosti 5ha zaradi lubadarja. Zagotoviti bi
morali finančna sredstva v proračunu za nakup dreves.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da so to zadevo obravnavali tudi na koordinacij županov, kje je bil
prisoten tudi direktor območne enote Zavoda za gozdove. Zavod se trudi, da bi dobil določeno
število sadik, ki pa jih je v Sloveniji praktično zmanjkalo. Z župani so se dogovorili, da se v primeru
nabave sadik v Avstriji občine vključijo s sredstvi.

Ad 9.
Župan Janez Hrovat je pojasni, da so imeli v preteklem mesecu obisk iz pobratene občine
Waasmunster. Naslednje leto so povabljeni, da se jim vrne obisk s strani naše občine.
Kranjska Gora je zmagala med turističnimi kraji na tekmovanju Turistične zveze Slovenije.
Mojstrana pa je v kategoriji izletniških krajev dosegla tretje mesto.
Sedaj potekajo zbori občanov. Vse svetnike in občane je povabil, da se na območjih svojih
krajevnih skupnostih udeležijo zborov.
Seja je bila zaključena ob 18.15 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Janez Hrovat

