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: 15.12.2016
Z A P I S N I K
15. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 14.12.2016 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, Sonja
Kavalar in Janja Seljak. (16 od 16)
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Vesna Okršlar, Alojz
Jakelj, Monika Jakelj, Boštjan Pristavec, Vlasta Skumavc Rabič, Egidija Košir Mrovlje, .
 PRISOTNI NOVINARJI: Ekipa ATM TV, Marjana Ahačič – Gorenjski Glas.
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.
SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

I.

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 14. seje

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je dal v obravnavo in sprejem zapisnika 14. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnika 14. seje prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 15/1: Potrdi se zapisniki 14. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Župan Janez Hrovat je predstavil dnevni red.
II.

DNEVNI RED:

1.

Komisija za MVVI:
- Imenovanje direktorja JP Komunala Kranjska Gora d.o.o.
2. Odlok o (8.) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino
Kranjska Gora
3. Letni program kulture Občine Kranjska Gora za leto 2017
4. Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2017
5. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2017 - druga obravnava
6. 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 2017
7. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Kranjska Gora za leto 2017
8. Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v letih 2017-2020
9. Vprašanja in pobude
10. Informacije
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.

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Komisija za MVVI: Imenovanje direktorja JP Komunala
Kranjska Gora d.o.o.. Člani sveta so gradivo prejeli na seji.
Žiga Židan je predstavil zapisnik Komisije za MVVI.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Zanimalo jo je, podlaga za imenovanje novega direktorja na občinskem svetu. Akt
o ustanovitvi bi moral biti spremenjen zaradi spremembe zakona.
Vesna Okršlar: Glede imenovanja so dobili mnenje na ministrstvu. Ustanovitelj lahko v tem
primeru imenuje direktorja.
Jure Žerjav: Pojasnil je, da ne dvomi v odločitev NS Komunale in Komisije za MVVI. Na junijski
seji leta 2015 so poslušali dve revizorki, ki sta povedali, kaj vse mora občina sprejeti. Med drugimi
bi morali sprejeti dokument, na kakšen način se imenujejo člani uprav, nadzornih svetov
gospodarskih družb in javnih zavodov v lasti občine. Leto in pol je bilo časa, da bi to uredili. Iz
formalnih razlogov bo sklep zavrnil.
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Jože Dovžan: Kot član nadzornega sveta komunale je pojasnil, da je sprejemanje novega direktorja
enako, kot je bilo v prejšnjem mandatu.
Janez Mlinar: V preteklih mandatih se je pokazalo, da ni dobro, če so direktorji javnih zavodov tudi
svetniki v občinskem svetu.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da v tem občinskem svetu ni mesta za dvojne vloge.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 15/2: Blaža Knifica, rojenega 03.03.1968, s stalnim prebivališčem Veliki breg 10, 4281
Mojstrana, se imenuje za direktorja javnega podjetja Komunala, Kranjska Gora, d.o.o., za
naslednje štiriletno obdobje, z začetkom mandata 1.1.2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 12
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o (8.) spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Saša Dalla Valle je s pomočjo projekcije podal podrobnejšo obrazložitev.
Župan Janez Hrovat je še pojasnil, da v spremembe in dopolnitve niso mogli vključiti vseh želja
ljudi. Veliko bo potrebno prenesti v OPN, ki ga občina pospešeno izdeluje.
V razpravi so sodelovali:
Jure Žerjav: Bil je mnenja, da so te spremembe in dopolnitve korak nazaj. Črta se kar nekaj alinej,
ki so bolj ali manj uspešno zadrževale gradnjo sekundarnih bivališč. Se je pa strinjal z dopolnitvami
glede omejevanja osvetljevanja. Opozoril je, da se za počitniška stanovanja zmanjšuje potrebno
število parkirnih mest. V 60. členu pa je opozoril, da sta dve parceli v naravi vodotok in nista
primerni za gradnjo.
Branko Hlebanja: Zanimalo ga je, če lahko kaj omejijo pri spomeniškem varstvu, saj je to ovira za
ljudi?
Saša Dalla Valle je pojasnil, da se varstva samo prikazujejo. Varstva urejajo posamezna ministrstva.
Predlog tega akta ni določanje varstva.
Vesna Kovačič: Bila je mnenja, da je prav, da svetniki podajo svoja mnenja in pripombe. Zmotilo jo
je, da se za počitniška stanovanja zmanjšuje potrebno število parkirnih mest iz dva na enega.
Zmotili so jo tudi odmiki med sosedskimi parcelami.
Župan Janez Hrovat je bil mnenja, da imajo vsi možnost povedati svoja mnenja.
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Saša Dalla Valle je pojasnil, da niso spreminjali stavbnih zemljišč in ne posegajo v vodotoke.
Spremembo odmikov pa je predlagala komisija, ki jo je imenoval župan.
Bogdan Janša: Zahvalil se je pripravljavcu odloka. Naslednja stvar je, da izpeljejo OPN.
Jože Dovžan: Apeliral je, da pri gradnjah inšpekcija opravlja svoje naloge.
Po razpravi, je župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 15/3: Sprejme se Odlok o (8) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora v predloženem besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 14
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 15/4: Sprejme se grafični prikaz PUP, ki je sestavni del Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 14
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet

Ad 3.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Letni program kulture Občine Kranjska Gora za leto 2017.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave je župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 15/5: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Letni program kulture 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 Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2017.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
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Ker ni bilo razprave je župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 15/6: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Letni program športa Občine
Kranjska Gora za leto 2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2017 druga obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Monika Jakelj je podala podrobnejšo obrazložitev. Vložen je bil en amandma župana.
Ker ni bilo razprave je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji amandma:
AMANDMA:
Doda se proračunska postavka : 180212 Obnova objektov kulturne dediščine in NRP 216
objekti kulturne dediščine 109.500 €.
Konti
420402 rekonstrukcije in adaptacije
102.000 €
420801 investicijski nadzor
1.500 €
420804 načrti in druga projektna dokumentacija
6.000 €
Za 109.500 € se zniža proračunska postavka 140328 – naravno kopališče, konto 420401 NRP
209.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.
Župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 15/7: Sprejme se Proračun občine Kranjska Gora za leto 2017 s predlaganim
amandmajem.
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 povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2017. 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 15/8: 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 2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2017. 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 15/9: Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v letih 20172020. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Jure Žerjav: Predlagal je, da se v letu 2018 iz plana črta cesto LC 189012 v Podkorenu. Če je
grafika pravilna gre za cesto od avtobusne postaje v Podkorenu do poligona. Cesta je bila v letu
2013 popolnoma obnovljena. Bil je zadovoljen s predlaganim planom.
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Vesna Kovačič: Strinjala se je s predlaganim planom. Opazila je nezainteresiranost lastnikov za
ureditev poti ob Sedučnikovem potoku za splavilo lesa in opozorila, da je cesta proti Sedučnikovem
potoku zelo obremenjena s splavilom lesa.
Blaž Knific: Pojasnil je, da so upoštevali predloge krajevnih skupnostih. Bodo preverili cesto, ki jo
je omenil Žerjav.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 15/10: Sprejme se Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v letih 2017-2020.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Ni bilo vprašanj in pobud s strani svetnikov.

Ad 10.
Blaž Knific je pojasnil, da bo ob nastopu na novo delovno mesto podal odstopno izjavo z mesta
podžupana, svetnika in vseh odborov in komisij v katera je bil imenovan za mandatno obdobje 2014
- 2018.
Seja je bila zaključena ob 18.15 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Janez Hrovat

7

