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: 11.11.2015
Z A P I S N I K
8. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 11.11.2015 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 in Robert Plavčak.
 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 7. seje

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

DNEVNI RED:
Komisija za MVVI
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2016
Stanovanjski program občine za leto 2016
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2016 - prva obravnava
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kranjska Gora – uradno prečiščeno
besedilo (UPB1) – skrajšani postopek
Odlok o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora – druga obravnava
Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Kranjska Gora – druga obravnava
Predlog Strokovnih podlag k Odloku o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora
Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2016 s finančnim planom za leto 2016
Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014 –
investicija: PLOČNIKI
Vprašanja in pobude
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. Člani sveta so gradivo prejeli na seji.
Blaž Knific je predstavil predloge Komisije za MVVI.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 8/2: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet območne izpostave Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti Jesenice imenuje:
 Francija Koražijo, Dovje 33, 4281 Mojstrana
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 8/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora v svet Javnega zavoda Triglavski narodni
park imenuje:
Bogdana Janšo, Ulica Alojza Rabiča 42a, 4281 Mojstrana
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

SKLEP 8/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora predlaga, da se za sodnike
porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju imenujeta naslednja kandidata:
•
Robert Plavčak, Gobela 42, 4282 Gozd Martuljek - za mladoletniške postopke
•
Rolanda Brajiča, Dovje 130, 4281 Mojstrana
Občinski svet Občine Kranjska Gora je mnenja, da sta predlagana kandidata
primerna za imenovanje za sodnike porotnike.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto
2016. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem, na sami seji pa so dobili popravljeno verzijo.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Pojasnila je, da sta v popravljeni verziji izpadli dve parceli.
Bogdan Janša je pojasnil, da bodo ti dve parceli potrebovali za pločnike.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 8/5: Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Stanovanjski program občine za leto 2016. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da so pripravili idejno zasnovo v hiši na Velikem bregu v
Mojstrani. Zaradi težav so se odločili, da bi sanirali staro šolo na Dovjem.
Jure Žerjav: Glede objekta stare šole na Dovjem je opozoril, da naj preverijo statiko objekta.
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Župan Janez Hrovat je pojasnil, da so imeli sestanek na to temo. Statik je opozoril na slabo statiko
objekta, zato je stavba potrebna sanacije.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 8/6: Sprejme se Stanovanjski program občine Kranjska Gora za leto 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2016 prva obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Monika Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev. Poudarila je, da se planirajo prihodki v višini
7.633.116 €, odhodki pa v višini 8.813.579 €. Primanjkljaj v višini 1.180.463 € pa se bo kril iz
ocenjenih presežkov preteklih let.
Župan Janez Hrovat je še poudaril, da proračun realno ni padel. Povečali so sredstva v
gospodarstvo. Iz predloga proračuna pa so izpuščena predvidena sredstva iz razpisov. Država
zamuja z razpisi.
V razpravi je sodeloval:
Vesna Kovačič: Sredstva so se v proračunu zmanjšala. Izpostavila pa je:
- postavka 130220: cesta pri Aljaževem hramu. Opozorila je na luknje v cesti, ki so nastale med
robnikom in pločnikom.
- Postavka 130222: most pri Topolinotu v Mojstrani
- Postavka 160331: otroška igrala pri Topolinotu. Pojasnila je, da že dlje časa opozarja, da bi bilo
potrebno na Dovjem postaviti otroško igrišče. Zanimalo jo je, za koga se gradi most in za koga se
postavljajo igrala? Odsek iz Dovjega do Topolina je zelo nevaren. Opozorila je, da ta igrala niso
primerna, da bi jih uporabljali krajani Dovjega.
- postavka 130225: Trg Mojstrana. Zanimalo jo je, kaj se bo izvajalo?
- postavka 130241: javna razsvetljava. Zanimala jo je razsvetljava kolesarske poti od Kranjske Gore
do Podkorena.
Preko celega proračuna pa je opazila, da na različnih postavkah namenjajo okoli 200.000 € za
urejanje Jasne.
Pojasnila je, da bo proračun podprla. Bi pa želela dobiti odgovore na zastavljena vprašanja.
Janez Hrovat je pojasnil, da je Topolino prva stvar, ki jo zagledajo turisti, ki pridejo v našo občino.
Krajani so lahko ponosni, na to, kar je tam narejenega in kar se še bo naredilo. Ne bodo delali igral
za otroke ampak naprave za izboljšanega vizuelnega videza. Naredili bodo nadstrešnico za kolesarje
in klopi. Most pa bodo naredili, ker bo tam parkirišče za kolesarje. S tem se bodo izognili glavne
ceste. Narejen pa bo viseči most. Na Dovjem aktivno iščejo zemljišče za otroško igrišče.
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Glede Jasne je pojasnil, da je bil projekt že v preteklosti ocenjen na 400.000 €. Jasna je več, kot
upravičila vlaganja.
Pri trgu v Mojstrani je pojasnil, da bodo vsa dela znesla okoli 200.000 €. Poleg trga bodo urejali
tudi prometno ureditev s pločniki.
Glede osvetlitve med Kranjsko Goro in Podkorenom je pojasnil, da imamo v Kranjski Gori samo
eno razsvetljeno sprehajalno pot. Pobuda je bila s strani krajanov Podkorena podana že v
preteklosti.
Bogdan Janša je pojasnil, da so glede trga v Mojstrani naredili idejno zasnovo. Trg bo imel tri
vsebine in sicer: prireditveni prostor, spominski park olimpijcev in zeleni del s sprehajalnimi potmi.
Zaradi posega v obcestni pas bodo morali na tem območju urediti tudi pločnike in javno
razsvetljavo. S to ureditvijo bodo uredili tudi šolsko pot. Bil je mnenja, da si Mojstrana takšen trg
tudi zasluži. Na ta trg bi lahko postavili tudi takšne hišice, kot so v Kranjski Gori. Tudi sam si bo
prizadeval dobiti zemljišče za otroško igrišče na Dovjem.
Blaž Knific je pojasnil sanacijo ceste pri Aljaževem hramu. Sredstva so namenjena za sanacijo
meteorne vode in asfalta. Glede otroškega igrišča na Dovjem pa je pojasnil, da se že več let
prizadevajo, da bi dobili primerno zemljišče.
Jure Žerjav: Predlagal je, da bi v NRP uvrstili še kolesarsko pot od Topolina do Mojstrane. V NRP
bi bilo potrebno vključiti še vodohran Kranjska Gora. Opozoril je na evropske projekte. Pojasnil pa
je, da bo proračun podprl.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da se strinja z idejo o kolesarski povezavi. Glede evropskih sredstev
je pojasnil, da so namenili, kar nekaj sredstev za izdelavo projektov. Izrazil je upanje, da jim bo
uspelo pridobiti čim več evropskega denarja.
Bogdan Janša je pojasnil, da bodo izdelali projekt za vodohran Podkoren. Izveden pa naj bi bil v
letu 2017.
Blaž Knific je pojasnil, da si želijo kolesarsko povezavo od Topolina do Mojstrane. Investicija bo
kar velika, saj bodo morali zaradi višine brežine nasuti veliko materiala. So pa prioriteta najprej
pločniki v Gozdu Martuljku.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 8/7: Predlog Proračuna občine Kranjska Gora za leto 2016 se posreduje v 15 dnevno
obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklepi so bili sprejeti.
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Ad 5.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
občini Kranjska Gora – uradno prečiščeno besedilo (UPB1) – skrajšani postopek. 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 8/8: Sprejme se Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini
Kranjska Gora – uradno prečiščeno besedilo (UPB1) – PO SKRAJŠANEM POSTOPKU
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora – druga
obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi je sodeloval:
Jure Žerjav: Opozoril je, da je pri vrednotenju dvorane Ljudskega doma enkrat zapisno 1000 točk
drugič pa 2000 točk.
Vesna Okršlar je pojasnila, da je pravilno 2000 točk.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 8/9: Sprejme se Odlok o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora v II.
OBRAVNAVI.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Ad 7.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Kranjska Gora
– druga obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev. Pojasnil je tudi podane pripombe. Med reklame
bodo uvrstili tudi reklamne valje.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Pojasnila je, da so dobili strokovne podlage za reklamne panoje in valje. Zanimalo
jo je, kako je s strokovnimi podlagami za usmerjevalne znake? Kako je z mikrolokacijami za
panoje? Predloga odloka pa ne bo podprla.
Alojz Jaklej je pojasnil, da so strokovne podlage pripravljene za panoje.
Vesna Okršlar je pojasnila, da se za usmerjevalne znake uporabljajo strokovne podlage, ki so že bile
sprejete. Za vse mikrolokacije imajo soglasja.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 8/10: Sprejme se Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora v II.
OBRAVNAVI.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 14
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Predlog Strokovnih podlag k Odloku o oglaševanju in
plakatiranju v Občini Kranjska Gora. 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 8/11: Sprejmejo se Strokovne podlage k Odloku o oglaševanju in plakatiranju v
Občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 14
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.
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Ad 9.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2016 s
finančnim planom za leto 2016. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Robert Plavčak je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 8/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z Letnim programom dela
Nadzornega odbora za leto 2016 ter finančnim planom za leto 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega
proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014 – investicija: PLOČNIKI. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem.
Robert Plavčak je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 8/13: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2014 –
investicija: PLOČNIKI.

GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Ad 11.
8/1 – Jože Dovžan – informacija – ustno
Zahvalil se je za poročilo o delovanju občine na zboru občanov v Mojstrani.
Župan je pojasnil, da so bili vsi trije zbori krajanov dobro obiskani. S temi zbori bodo nadaljevali.
Izrazil je upanje, da bodo vse, kar so ljudem obljubili tudi realizirali.
8/2 – Jože Dovžan – informacija – ustno
Po novem letu potečejo koncesijske pogodbe za dimnikarsko dejavnost. Zanimalo ga je, kakšne
aktivnosti in rešitve lahko pričakuje v občini na tem področju?
Vesna Okršlar je pojasnila, da zakon še ni bil sprejet.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo vse novice v zvezi z novostmi na tem področju objavili v
občinskem glasilu.

Ad 12.
Župan Janez Hrovat je vse povabil na otvoritev Ljudskega doma 12.11.2015 ob 17.30 uri. Ljudski
dom je bil zaključen pred rokom. Zahvalil se je vsem izvajalcem in ostalim, ki so sodelovali pri tem
projektu.
Seja je bila zaključena ob 19.05 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Janez Hrovat
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