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: 14.12.2017
Z A P I S N I K
21. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 13.12.2017 ob 17.00 uri v
dvorani Slovenskega planinskega muzeja.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
➢ ŽUPAN: Janez Hrovat
➢ ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Žiga Židan, Katarina Štravs, Jože
Dovžan, Branislava Vovk, Tjaša Prusnik, Ena Adžajlić, Bogdan Janša, Janez Mlinar, Blaž
Lavtižar, Branko Hlebanja, Vesna Kovačič, Anton Požar, Janja Dolhar, Sonja Kavalar, Jure
Žerjav in Janja Seljak. (16 od 16)
➢ PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Vesna Okršlar, Egidija
Košir Mrovlje, Monika Jakelj, Alojz Jakelj, Vlasta Skumavc Rabič, Stanislav Jakelj,
Marjana Ahačič
➢ PRISOTNI NOVINARJI: Ekipa ATM TV
Seja je posneta na elektronski medij.
Gradivo 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 20. seje

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je dal v obravnavo in sprejem zapisnika 20. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnike prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 21/1: Potrdi se zapisniki 20. 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. Pojasnil je, da s predlagane dnevnega reda umika
točko Odpoved pogodbe o upravljanju in oddaji prostorov v uporabo za poslovno stavbo na naslovu
Dovje 31a, imenovano Pr' Katr'. Umik te točke so predlagali na Odboru za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami, ki so sprejeli sklep, da predlagajo imenovanje komisije za pregled
celotne zadeve. Pojasnil je, da bo kot župan imenoval predlagano komisijo. Po spremembi je
dnevni red naslednji:
II.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

DNEVNI RED:

Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2018
Letni program kulture Občine Kranjska Gora za leto 2018
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Kranjska Gora za leto 2018
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
2018
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2018 – druga obravnava
Poročilo o delu Sveta glasila za leto 2017
Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem Turističnega društva Kranjska Gora v
delu, ki se nanaša na financiranje s strani Občine Kranjska Gora v letu 2016
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 Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2018.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje:
SKLEP 21/2: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Letni program športa Občine
Kranjska Gora za leto 2018.
GLASOVANJE:

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

Ad 2.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Letni program kulture Občine Kranjska Gora za leto 2018.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje:
SKLEP 21/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Letni program kulture Občine
Kranjska Gora za leto 2018.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2018. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem
na sejo.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje:
SKLEP 21/4: Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2018.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko 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 2018. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Alojz Jakelj je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
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SKLEP 21/5: 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 2018.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Janez Hrovat je predstavil Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2018 – druga
obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Monika Jakelj je podala podrobnejšo obrazložitev ter pojasnil, da ni bilo vloženih amandmajev.
Župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 21/6: Sprejme se Proračun občine Kranjska Gora za leto 2018 in načrt razvojnih

programov za obdobje 2018 – 2021.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 14
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o delu Sveta glasila za leto 2017. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Marjana Ahačič je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Janja Dolhar: Zanimalo jo je, zakaj Zgornjesav`c izhaja v nakladi več kot 19.000 izvodov?
Marjana Ahačič: Pojasnila je, da se je za takšno naklado odločil svet glasila. Sedaj je Zgornjesav`c
priloga časopisu Gorenjski glas in ga dobijo poleg občanov vsi naročniki Gorenjskega glasa.
Bogdan Janša: Pojasnil je, da za skoraj isto ceno dobijo 10 krat večjo naklado. Osnovni namen je
bil, da novice iz naše občine ponesejo po celotni Gorenjski. Lahko bi razmišljali tudi o tem, da bi
časopis pošiljali tudi čez mejo.
Stanislav Jakelj: Kot predsednik Sveta glasila je pojasnil, da je so se že v prejšnjem mandatu
trudili, da bi časopis razširili na celotno Gorenjsko. To jim je sedaj uspelo. Bil je mnenja, da je to
velika pridobitev za samo občino.
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Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 21/7: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu Sveta
glasila za leto 2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem
Turističnega društva Kranjska Gora v delu, ki se nanaša na financiranje s strani Občine Kranjska
Gora v letu 2016. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 21/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru nad poslovanjem Turističnega društva Kranjska Gora v delu, ki se
nanaša na financiranje s strani Občine Kranjska Gora v letu 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
21/1 – Franci Hlebanja – vprašanje - ustno
Ob zadnji ujmi so imeli kar sreče. Zanimalo ga je, če so dobro pripravljeni za takšne ujme?
Blaž Lavtižar je kot poveljnik občinske civilen zaščite pojasnil, da so imeli zaradi vetra in dežja 16
intervencij. Gasilci in komunala so se dobro odzvali in rešili premoženje občanov. Stanje
hudournikov in vodotokov pa je zaskrbljujoče, saj niso očiščeni.
Župan Janez Hrovat se je vsem, ki so sodelovali na intervencijah zahvalil. Občina namenja sredstva
za čiščenje vodotokov. Sedaj so sanirali zajedo, ki je ogrožala kanalizacijo. Izrazil je upanje, da
bodo dobili tudi državna sredstva za sanacijo.
21/2 – Jure Žerjav – vprašanje - ustno
Člani Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti so ugotovili, da je komunala
slabo vzdrževala otroška igrala.
Katarina Štravs, je kot predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
pojasnila, da so na odboru obravnavali vzdrževanje igral. Ugotovili so, da ni bilo nekaj prepleskano
v Ratečah. Ostala igrala po občini so bila urejena.
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Župan Janez Hrovat je pojasnil, da za igrala dobro skrbijo. Imajo izbranega certificiranega
vzdrževalca igral.
21/3 – Jure Žerjav – vprašanje - ustno
Občani so ga opozorili, da komunala veliko kosi okoli počivališča Topolino. Zato je prosil, da se
pripravi poročilo, koliko je bilo s strani Občine Kranjska Gora, Komunale Kranjska Gora in
Turizma Kranjska Gora porabljenih sredstev za investicijo, vzdrževanje in ureditev vstopne točke
Topolino?
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo pripravili pisni odgovor.
21/4 – Jure Žerjav – vprašanje - ustno
Okoli čistilne baze Tabre so odstranili približno 2 metra visoko živo mejo, ki je zastirala pogled na
čistilno napravo. Nadomestili so jo z novo živo mejo, ki je visoka 0,5 metra. Prosil je za razlog,
zakaj je to tega prišlo?
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo pripravili pisni odgovor.
21/5 – Vesna Kovačič – pobuda - ustno
Predlagala je, da bi kdaj opravili razpravo tudi z Nadzornim odborom občine.
Župan Janez Hrovat se je s tem strinjal in bo informacijo prenesel na Nadzorni odbor.

Ad 9.
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 17.50 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Janez Hrovat

