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: 28.03.2018
Z A P I S N I K
22. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 28.03.2018 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine Kranjska Gora.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
➢ ŽUPAN: Janez Hrovat
➢ ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Žiga Židan, Jože Dovžan, Branislava
Vovk, Ena Adžajlić, Bogdan Janša, Blaž Lavtižar, Branko Hlebanja, Anton Požar, Janja
Dolhar, Sonja Kavalar, Jure Žerjav in Janja Seljak. (12 od 16)
Odsotni: Janez Mlinar, Tjaša Prusnik, Vesna Kovačič in Katarina Štravs
➢ PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Vesna Okršlar, Egidija
Košir Mrovlje, Monika Jakelj, Alojz Jakelj, Vlasta Skumavc Rabič,
➢ 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.
2.

Obravnava in sprejem zapisnika 21. seje
Obravnava in sprejem zapisnika 8. dopisne seje

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je dal v obravnavo in sprejem zapisnika 21. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnike prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Jože Dovžan: Pojasnil je, da ima KS Dovje Mojstrana v zvezi z zapisnikom določeno pripombo.
Prebral je pisno podpredsednika KS Dovje Mojstrana Izidorja Podgornika. Zadeva se je nanašala na
vprašanja svetnika Jureta Žerjava v zvezi s sredstvi za počivališče Topolino. V pismu je navedeno,
da so krajani in tudi župan v čistilni akciji, čistili, žagali in travili. Ob poletnih mesecih tudi zalivali
s pomočjo gasilcev. Večina občanov se zaveda, da je Topolino vstopna točka v turistično
destinacijo. V naši občini sta dve vrhunski športni prireditvi (FIS Kranjska Gora in svetovni pokal v
Planici). Zato so spomnili Jureta Žerjava, da je v službi v športnem centru Planica, kjer se vsako leto

1

ponosno sprehaja med prireditvijo. Občani KS Dovje Mojstrana so opravili več, kot 70 ur
udarniškega dela. Omenjeno počivališče je imelo preko 5000 obiskovalcev. To kaže na upravičenost
dela naše komunale.
Župan Janez Hrovat je bil mnenja, da ta zadeva nima povezave z zapisnikom.
Vesna Okršlar je bila tudi mnenja, da to nima zadeve z zapisnikom, bodo pa pismo vzeli na znanje.
Jure Žerjav: Vprašal se je ali so na občinski seji ali vaškem trgu? Kam pa bodo prišli, če se bo na
naslednji seji nekdo spraševal zakaj on lahko kaj vpraša?
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 22/1: Potrdi se zapisniki 21. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Janez Hrovat je dal v obravnavo in sprejem zapisnika 8. dopisne seje. Člani občinskega sveta
so zapisnike prejeli s sklicem.
V razpravi je sodeloval:
Jure Žerjav: Junija 2015 so na seji občinskega sveta poslušali poročilo revizijske hiše KPMG, ki je
delala revizijo poslovanja občine. Predlaganih je bilo 11 priporočil. Citiral je enega in sicer »Občina
naj sprejme dokument s katerim bo določila postopek izbire kandidatov za člane upravnih in
nadzornih odbor gospodarskih družbah in javnih zavodih in pogoje, ki jih ti kandidati morajo
izpolnjevati«. Postavil je vprašanje Komisiji za MVVI, če so pri delu upoštevali takšen dokument
oz. vprašanje občini, če je občina ta dokument sploh sprejela?
Vesna Okršlar je pojasnila, da bo Komisija za MVVI odgovorila pisno. Občina pa je delala na že
sprejetih predpisih.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 22/2: Potrdi se zapisniki 8. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Župan Janez Hrovat je predstavil dnevni red. Pojasnil je, da so svetniki prejeli predlog za razširitev
dnevnega reda in spremembo točk dnevnega reda.
Po spremembi je dnevni red naslednji:
II.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

DNEVNI RED:

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in Odlok o ustanovitvi Sveta
ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne - prva obravnava
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice skrajšani postopek
1. spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2018
Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2)
– 1. obravnava
Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2017
Končno poročilo o opravljenem nadzoru izbranih kontov zunanjih izvajalcev del
Dodatni kriteriji in prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Predlog za spremembo cen letnega in zimskega vzdrževanja
Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2017
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017
Poročilo o delu RAGOR v letu 2017 in program dela RAGOR za leto 2018
Poslovno poročilo javnega zavoda Turizem Kranjska Gora za leto 2017 in program dela za leto
2018
Poročilo o delu Policijske postaje Kranjska Gora za leto 2017
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora
in Žirovnica za leto 2017
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v Občini Kranjska Gora za leto 2017
Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od 27.01.2017
do 13.12.2017
Vprašanja in pobude
Informacije

Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje predlagani dnevni red.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in
Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne - prva obravnava. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Vlasta Skumavc Rabič je podala uvodno obrazložitev.
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Romana Rakovec je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 22/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme predlog Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Gorenjske lekarne v prvi obravnavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 22/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme predlog Odloka o ustanovitvi
sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne v prvi obravnavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Janez Hrovat je predstavil Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice - skrajšani postopek. 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 22/5: Sprejme se predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice - UPB1- skrajšani postopek.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko 1. spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem občine za leto 2018. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje:
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SKLEP 22/6: Sprejmejo se 1. (prve) Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 2018.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za
leto 2018. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Monika Jakelj je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 22/7: Sprejme se Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora 2018 z
obrazložitvami in načrt razvojnih programov za obdobje 2018 - 2021.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Janez Hrovat je predstavil Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v
Kranjski Gori (KG H2) – 1. obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Bogdan Janša je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 22/8: Občinski svet občine Kranjska Gora sprejme Odlok o programu opremljanja in

merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2), v I. obravnavi in ga posreduje v
15 dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 6.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2017. Člani sveta
so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Robert Plavčak je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 22/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu
nadzornega odbora za leto 2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru izbranih kontov
zunanjih izvajalcev del. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Robert Plavčak je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 22/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru izbranih kontov zunanjih izvajalcev del.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Dodatni kriteriji in prednostna lista za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem. 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:
SKLEP 22/11: Sprejmejo se Dodatni kriteriji in Prednostne kategorije prosilcev s točkami v
predlagani obliki, ki se vključijo v Javne razpise za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Ad 9.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Predlog za spremembo cen letnega in zimskega
vzdrževanja. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Blaž Knific je podal podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Janez Dovžan: Nadzorni svet Komunale je razpravljal o predlaganih cenah in predlaga občinskemu
svetu, da cene potrdi.
Jure Žerjav: Pojasnil je, da bo podprl predlagane cene. Zanimalo ga je, če je možno, da so na tržni
dejavnosti višje cene, kot pri javni službi?
Blaž Knific je pojasnil, da je možno, da imajo različne cene.
Blaž Lavtižar: Zanimalo ga je, kaj to pomeni, če storitev naroči društvo?
Blaž Knific je pojasnil, da je društvo del občine.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 22/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme predlog novih cen letnega in
zimskega vzdrževanja za Občino in tržne storitve po priloženem ceniku. Cenik začne veljati s
1. 4. 2018.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem občine za leto 2017. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 22/13: Občinski svet se je seznanil s Poročilom o realizaciji načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine za leto 2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

7

Ad 11.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska
Gora za leto 2017. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Monika Jakelj je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi je sodeloval:
Jure Žerjav: Opozoril je na tehnično napako pri obrazložitvi gondole Vitranc.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 22/14: Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 12.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poročilo o delu RAGOR v letu 2017 in program dela
RAGOR za leto 2018. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Stevo Ščavničar je podal podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Jože Dovžan: V KS Dovje Mojstrana ugotavljajo, da je preveč pobud s strani krajanov. Premalo idej
pride od razvojne agencije. Predlagal je, da bi več poudarka dali na kolesarske steze.
Stevo Ščavničar: Pojasnil je, da vsako leto predlagajo nove projekte. Nič pa se mu ni zdelo narobe,
da pobude prihajajo s strani občanov. Glede kolesarskih stez je pojasnil, da imajo na nivoju regije
cilj, da to naredijo kot turistični projekt. Z tablami bodo označili zanimivosti, ki bi jih turisti morali
videti.
Branislava Vovk: Pojasnila je, da si je temeljito ogledala projekt AlpFoodway. Projekt se izvaja na
območju Rateč.
Janja Dolhar: Projekt AlpFoodway so je za Rateče zelo dober. Bila pa je menja, da Ragor premalo
sodeluje z Obrtno zbornico Jesenice, ki obstaja že 50 let.
Stevo Ščavničar: Glede Obrtne zbornice je pojasnil, da so zainteresirani, da bi sodelovali, vendar z
njihove strani ni odziva. So pa v preteklosti več sodelovali.
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Žiga Židan: Bil je mnenja, da bi morala biti razvojna agencija bolj ambiciozna. Koliko je razvojna
agencija vpeta v večje projekte. Ali večje projekte vodi BSC Kranj ali so tudi oni vpeti v te projekte.
Stevo Ščavničar: Pojasnil je, da so del BSC Kranj in z njimi dobro sodelujejo. Bil je mnenja, da so
ambiciozni saj izvedejo kar nekaj projektov.
Jože Dovžan: Bil je mnenja, da bi morali malo bolj sodelovati z TNP.
Stevo Ščavničar: Pojasnil je, da z TNP sedaj sodelujejo v dveh projektih.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 22/15: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu RAGOR-ja za
leto 2017.

SKLEP 22/16: Občinski svet občine Kranjska Gora soglaša s Programom dela in finančnim načrtom
RAGOR-ja za leto 2018.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklepa sta bila sprejeta.

Ad 13.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poslovno poročilo javnega zavoda Turizem Kranjska Gora
za leto 2017 in program dela za leto 2018. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Blaž Veber je podal podrobnejšo obrazložitev.
Župan Janez Hrovat je bil mnenja, da kljub sodobnim medijem rabimo razvoj infrastrukture.
Navdušiti bi morali mlade, da se šolajo za poklice v naši občini. Bil je mnenja, da se bodo morale
tudi plače v turizmu zvišati. Turizem je gonilo v naši občini. Zaradi nujnih obveznosti je pojasnil,
da mora sejo zapustiti. Vodenje seje je predal podžupanu Bogdanu Janši.
V razpravi so sodelovali:
Žiga Židan: Pojasnil je, da so na svetu zavoda ugotovili, da so zadovoljni z rezultati v preteklem
letu. Predvsem pa so zadovoljni z oživitvijo idejo o povezovanju na ravni Julijskih Alp.
Po razpravi je podžupan Bogdan Janša dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 22/17: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Poročilu o delu javnega
zavoda Turizem Kranjska Gora za leto 2017.
SKLEP 22/18: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Programu dela javnega
zavoda Turizem Kranjska Gora za leto 2018.
SKLEP 22/19: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k porabi presežka
prihodkov nad odhodki za leto 2017.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklepi so bili sprejeti.

Ad 14.
Podžupan Bogdan Janša je predstavil točko Poročilo o delu Policijske postaje Kranjska Gora za leto
2017. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Dejan Bučinel je podal podrobnejšo obrazložitev.
Podžupan Bogdan Janša je pohvalil delovanje policijo v preventivnih akcijah v raznih projektih.
V razpravi so sodelovali:
Jože Dovžan: Na zadnji seji KS Dovje Mojstrana so bili opozorjeni na vandalizem v parku
olimpijcev. Pojavljajo pa se tudi skupine, ki motijo občane na območju TNP.
Dejan Bučinel je pojasnil, da so bili že v lanskem letu bolj navzoči v Mojstrani. Bodo pa tudi v
letošnjem letu nadaljevali s kontrolami.

Po razpravi je podžupan Bogdan Janša dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 22/20: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu
Policijske postaje Kranjska Gora za leto 2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 15.
Podžupan Bogdan Janša je predstavil točko Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2017. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem na sejo.
Boštjan Omerzel je podal podrobnejšo obrazložitev.
Podžupan Bogdan Janša se je zahvalil za dobro sodelovanje.
Ker ni bilo razprave je podžupan Bogdan Janša dal na glasovanje naslednji sklep:
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SKLEP 22/21: 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 2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 16.
Podžupan Bogdan Janša je predstavil točko Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v Občini
Kranjska Gora za leto 2017. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Boštjan Omerzel je podal podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi je sodeloval:
Blaž Lavtižar: Predlagal je, da bi naslednjič v poročilo vključili tudi enote zaščite in reševanja.
Branko Hlebanja: Predlagal je boljšo signalizacijo na kolesarski stezi. Izpostavil je predvsem
signalizacijo pri prečenjih kolesarske steze z ostalimi potmi.
Boštjan Omerzel je pojasnil, da ima kolesarska povezava težavo, saj status še vedno ni urejen.
Država še sedaj ni uredila statusa. Zavedajo se, da je kolesarska povezava velik potencial.
Po razpravi je podžupan Bogdan Janša dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 22/22: Sprejme se Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2017.
SKLEP 22/23: Z Oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2017 se pisno seznani
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter
Policijsko postajo Kranjska Gora

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklepa sta bila sprejeta.

Ad 17.
Podžupan Bogdan Janša je predstavil točko Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine
Kranjska Gora v obdobju od 27.01.2017 do 13.12.2017. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo.
Vesna Okršlar je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je podžupan Bogdan Janša dal na glasovanje naslednji sklep:
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SKLEP 22/24: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o realizaciji
sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od 27.01.2017 do 13.12.2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklepa sta bila sprejeta.

Ad 18.
22/1 – Jože Dovžan – informacija - ustno
Opozoril je na parkirišče pri Rosu v Mojstrani. Na tem delu je brežina Save poškodovana.
Nevarnost je, da bi se kakšen avto zapeljal v strugo. Predlagal je, da bi sanirali to parkirišče.
Podžupan Bogdan Janša je pojasnil, da parkirišče ni občinsko. Se bodo pa z lastnikom parkirišča o
tem pogovorili.
22/2 – Jure Žerjav – vprašanje - ustno
Pojasnil je, da je v lokalni politiki že 20 let in še ni doživel takšnega odziva na vprašanje svetnika.
Na prejšnji seji je postavil dva vprašanja na katera še ni dobil odgovora zato jih je ponovil.
Vprašanji sta se nanašali na poročilo o sredstvih za ureditev počivališča Topolino in o živi meji
okoli čistine naprave Tabre. Prosil je za ustni odgovor na naslednji seji.
Vesna Okršlar: Podatki o počivališču Topolino so v zaključnem računu. Je pa pojasnila, da so
porabili sredstva za:
- Najem zemljišča 1.000 €
- Asfaltiranje 23.500 €
- Vstopna tabla 12.090 €
- Projekti 3.500 €
- Lesena stojala za kolesa 1.170 €
- Ureditev rekreacijske površine 39.200 €.
Glede dela Komunale bo zadevo pojasnil direktor na naslednji seji. O delu Zavoda za turizem pa je
poročilo že podal direktor zavoda na današnji seji.
22/2 – Jure Žerjav – vprašanje - ustno
Na 14. seji OS je opozoril na višino sredstev za najemnino glede čistilne naprave Jesenice. Na 16.
seji OS so imenovali komisijo glede lastniških deležev na čistilni napravi Jesenice. Sedaj so dobili
aneks. Prosil je, da ga posredujejo vsem članom te komisije.
Vesna Okršlar je pojasnila, da bodo vsi člani komisije dobili ta predlog.

Ad 19.
Podžupan Bogdan Janša je pojasnil, da so se danes župani in podžupani sestali z ministrico go.
Majrcen za Okolje in prostor na temo TNP-ja.
Seja je bila zaključena ob 19.43 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Janez Hrovat

