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: 30.03.2017
Z A P I S N I K
16. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 29.03.2017 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, Janja
Dolhar, 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, Egidija Košir Mrovlje, Boštjan Omerzel, Damjan
Lepoša in Stevo Ščavničar.
 PRISOTNI NOVINARJI: Ekipa 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.
SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

I.
1.
2.
3.

Obravnava in sprejem zapisnika 15. seje
Obravnava in sprejem zapisnika 5. dopisne seje
Obravnava in sprejem zapisnika 6. dopisne seje

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je dal v obravnavo in sprejem zapisnika 15. seje, 5. dopisne seje in 6. dopisne
seje. Člani občinskega sveta so zapisnike prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 16/1: Potrdi se zapisniki 15. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
SKLEP 16/2: Potrdi se zapisniki 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
SKLEP 16/3: Potrdi se zapisniki 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklepi so bili sprejeti.
Župan Janez Hrovat je predstavil dnevni red.
II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

DNEVNI RED:

Potrditev mandata občinskega svetnika
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Kranjska Gora – uradno prečiščeno besedilo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica - prva obravnava
Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2017
Spremembe Stanovanjskega programa občine za leto 2017
Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017
Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2016
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016
Poročilo o delu Policijske postaje Kranjska Gora za leto 2016
Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica za leto 2016
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Kranjska Gora za leto 2016
Poročilo o delu Ragor-ja v letu 2016 in Program dela Ragor-ja za leto 2017
Informacija o spremembi cen storitev zavetišča Perun
Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Rateče - Planica v letu
2015
Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2016
Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini
Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od 16.12.2015
do 27.01.2017
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.
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Ad 1.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Potrditev mandata občinskega svetnika. Člani sveta so
gradivo prejeli na seji.
Ker ni bilo razprave je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 16/4: Za svetnico se imenuje kandidatka z liste kandidatov SD – Socialni demokrati
Janja Dolhar, rojeno 28.12.1952, Rateče 39, 4283 Rateče.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Kranjska
Gora – uradno prečiščeno besedilo. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 16/5: Sprejme se Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Kranjska Gora ( Uradno prečiščeno besedilo – PUP KG- UPB4) v predloženem besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica - prva
obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Boštjan Omerzel je podal podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi je sodelovala:
Vesna Kovačič: Kje se vidijo potrebe za povečanje deleža in kakšni so biti prihodki?
Boštjan Omerzel je pojasnil, da je veliko nadzora pri turizmu in varstvu okolja. Zmanjkuje pa časa
za preventivne zadeve in opozarjanje občanov. Zaradi povečanja deleža računajo, da bi občina
povečala sredstva za okoli 15.000 €. S spremembami deležev se strinjajo tudi ostale občine.
Po razpravi, je župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
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SKLEP 16/6: Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
v predlogu za I. obravnavo in se posreduje v 30. dnevno obravnavo.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 13
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem občine za leto 2017. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Jože Dovžan: Kakšna bo namembnost stavbe, ki jo želijo odkupiti v Mojstrani? Kolikšna sredstva
bodo potrebovali za obnovo hiše?
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da je bil problem pri tej stavbi, da so stropi nekoliko prenizki za
neprofitna stanovanja. Hiša ima v prvem nadstropju že izdelano stanovanje. V drugem nadstropju
pa lahko uredijo še dve stanovanji. Sedaj bi za vselitev uredili samo spodnje stanovanje.
Jure Žerjav: Presenetilo ga je, da kupujejo stavbo, ki ni primerna za neprofitna stanovanja. Predlagal
je, da bi v načrt uvrstili še nekaj zemljišč za pločnike v Gozdu Martuljku.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da se je prejšnja sestava narobe lotila odkupa zemljišč. Pločnik bo
sedaj izveden po eni strani v letošnjem letu.
Vesna Kovačič: Zmotilo jo je, da neprofitna stanovanja prodajajo. Predlagala je, da bi neprofitne
najemnine spremenili v tržno najemno pogodbo.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da po zakonu občina neprofitnih stanovanj ne more
preoblikovati v profitna stanovanja.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da podpira odločitev občinskega sveta, da prodajajo stara
stanovanja, saj so stroškovno breme. Bodo pa urejali nova neprofitna stanovanja. V hiši v Mojstrani
pa bi uredili začasna bivališča.
Po razpravi, je župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 16/7: Sprejmejo se 1. (prve) Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 2017.
GLASOVANJE:

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

Ad 5.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Spremembe Stanovanjskega programa občine 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 16/8: Sprejmejo se spremembe Stanovanjskega programa občine Kranjska Gora za
leto 2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za
leto 2017. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Monika Jakelj je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 16/9: Sprejme se Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora 2017 z
obrazložitvami in načrt razvojnih programov za obdobje 2017 - 2020.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem občine za leto 2016. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Jože Dovžan: Kakšna bo usoda zemljišča bivše tovarne Ko-op v Mojstrani? Na vstopu v Mojstrano
imajo sedaj smetišče. Občane zanima, kdo je upravljavec objektov.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da je občina posredovala neobvezujočo ponudbo banki. Vendar
se banka s ponudbo občine ni strinjala.
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Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je cena banke večja od tržne vrednosti po kateri je bilo zemljišče
nazadnje prodano.
Bogdan Janša: Bil je mnenja, da morajo zadeve najprej urediti preko inšpekcijskih služb. Šele nato
bi se lahko občina pogajal za nakup.
Po razpravi, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 16/10: Občinski svet se je seznanil s poročilom o realizaciji načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine za leto 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Predlog zaključnega računa 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 dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 16/11: Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o delu Policijske postaje Kranjska Gora za leto
2016. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Damjan Lepoša je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 16/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu
policijske postaje Kranjska Gora za leto 2016.
GLASOVANJE:

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

Ad 10.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva
občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2016. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem.
Boštjan Omerzel je podal podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Glede na poročilo je bila mnenja, da ne vidi potrebe po novi zaposlitvi.
Župan Janez Hrovat je bil mnenja, da ne povečujejo zaposlitev zato, da bi povečali postavko glob.
Več dela bi morali nameniti tudi preventivnem delu.
Boštjan Omerzel je pojasnil, da že od leta 2010 opozarjajo, da je potrebno povečati delež občine
Kranjska Gora. Če bodo lahko več prisotni, bodo lahko več delali na opozorilih in ne samo na
zaračunavanju glob.
Blaž Lavtižar: Bil je mnenja, da bi moralo biti redarstvo v pomoč občanom in turistom v zimski
sezoni z usmerjanjem na parkirišča in ne zgolj z represivnimi ukrepi.
Boštjan Omerzel se je strinja s tem. Je pa pojasnil, da so podali pobudo upravljavcu smučišča
vendar pa ni prišlo do sestanka z njimi.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 16/13: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
za leto 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 11.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini
Kranjska Gora za leto 2016. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Boštjan Omerzel je podal podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Jože Dovžan: Izpostavil je vandalizem v Mojstrani.
Damjan Lepoša: Pojasnil je, da so storilce v Mojstrani dobili.
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Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 16/14: Sprejme se Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2016.
SKLEP 16/15: Z Oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2016 se pisno seznani
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter
Policijsko postajo Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklepa sta bila sprejeta.

Ad 12.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o delu Ragor-ja v letu 2016 in Program dela Ragorja za leto 2017. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Stevo Ščavničar je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 16/16: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu RAGORja za leto 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 16/17: Občinski svet občine Kranjska Gora soglaša s Programom dela in finančnim
načrtom RAGOR-ja za leto 2017.

GLASOVANJE:

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

Ad 13.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Informacija o spremembi cen storitev zavetišča Perun. 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 16/18: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil z informacijo o spremembi
cenika storitev zavetišča Perun.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 14.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja
Krajevne skupnosti Rateče - Planica v letu 2015. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 16/19: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Rateče - Planica v letu 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 15.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2016. Člani sveta
so gradivo prejeli s sklicem.
Župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 16/20: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu
nadzornega odbora za leto 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 16.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini. 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 16/21: Slep o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Nepremičnini s parc. št. 877/2 k.o. 2169 - Kranjska Gora, se ukine status javnega dobra.
II.
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha biti javno dobro in postane last Občine
Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 17.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine
Kranjska Gora v obdobju od 16.12.2015 do 27.01.2017. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vesna Okršlar je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP 16/22: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o realizaciji
sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od 16.12.2015 do 27.1.2017.
GLASOVANJE:

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

Ad 18.
16/1 – Župan Janez Hrovat – pobuda - ustno
Župan Janez Hrovat je pojasnil problematiko deleža v čistilni napravi Jesenice.
Vesna Okršlar je pojasnila, da se je delež naše občine zmanjšal iz 7% na 0,8%. Prizadevajo si, da bi
spet pridobili prejšnji delež. Po posvetu z županom so se odločili, da bi imenovali komisijo, ki bo
temeljito pregledali zadevo.
V razpravi so sodelovali:
Jure Žerjav: Pojasnil je, da je pripravljen sodelovati v tej komisiji pod pogojem, da občinski svet
sprejme sklep, da se komisija drži sprejetih sklepov v preteklosti. Deleži so bili določeni s sklepi
občinskih svetov vseh treh občin (Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora). Če bodo zagovarjali
pretekli delež bo to za občino pomenilo tudi finančno obveznost. Dobivali pa bodo tudi najemnino.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da sta delež izgubili tako občina Kranjska Gora kot občina
Žirovnica.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP 16/23: Na podlagi 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora predlagam, da
občinski svet za ureditev lastniških razmerij občine pri čistilni napravi Jesenice
imenuje komisijo v naslednji sestavi:
- Jure Žerjav – predsednik
- Vesna Kovačič – član
- Jože Dovžan član.
Komisija je vezana na že sprejete sklede občinskih svetov občin solastnic čistilne
naprave.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
16/2 - Žiga Židan – pobuda – ustno
Podal je pobudo po prisotnosti pediatra v naši občini. Sedaj se morajo otroci voziti na Jesenice.
16/3 - Janja Dolhar – pobuda – ustno
Zahvalila se je svetnikom, da so ji potrdili mandat. Obenem pa je pojasnila, da ne bo prebrala dopisa
AS Podkoren glede parkirišča v Zelencih. Predlagala je, da se skliče sestanek med občino in AS
Podkoren.
Župan Janez Hrovat je bil menja, da bodo zadevo uredili.

11

Ad 19.
Župan Janez Hrovat se je zahvalil PD Mojstrana, ki so razstavil slike in podarili občini sliko Jakoba
Aljaža.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

12

Župan:
Janez Hrovat

