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: 23.05.2018
Z A P I S N I K
23. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 23.05.2018 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, Branislava Vovk, Ena
Girandon, Bogdan Janša, Blaž Lavtižar, Branko Hlebanja, Anton Požar, Janja Dolhar, Sonja
Kavalar, Jure Žerjav, Janja Seljak, Janez Mlinar, Tjaša Prusnik, Vesna Kovačič in Katarina
Štravs. (15 od 16)
Odsotnen: Jože Dovžan
➢ PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Vesna Okršlar, Egidija
Košir Mrovlje, Monika Jakelj, Alojz Jakelj, Vlasta Skumavc Rabič, Blaž Knific, Uroš
Bučar, Uroš Košir
➢ 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 22. seje
Obravnava in sprejem zapisnika 9. dopisne seje

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je dal v obravnavo in sprejem zapisnika 22. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnike prejeli s sklicem.
V razpravi je sodeloval:
Jure Žerjav: V zapisniku 22. seje ni zabeleženo, da je Jože Dovžan prebral pisno KS Dovje
Mojstrana in njegov odziv na to pismo. Prosil je za dopolnitev zapisnika.
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Po razpravi, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 23/1: Potrdi se zapisniki 22. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora z
dopolnitvijo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Janez Hrovat je dal v obravnavo in sprejem zapisnika 9. dopisne seje. Člani občinskega sveta
so zapisnike prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 23/2: Potrdi se zapisniki 9. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

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

1.
2.

DNEVNI RED:

Komisija za MVVI
2. (druge) spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Kranjska Gora za leto 2018
3. Poslovnik občinskega sveta
4. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018 in soglasje za najem kredita
5. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Kranjska Gora prva obravnava
6. 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)
– 2. obravnava
7. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DM S4 v Mojstrani - 2. obravnava
8. Letno poročilo 2017- Komunala Kranjska Gora d.o.o. in Poročilo o obratovanju odlagališča za
nenevarne odpadke Mala Mežakla in centralne čistilne naprave Jesenice za leto 2017– JEKO
d.o.o. Jesenice
9. Dopolnitve organizacijske sheme delovnih mest v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora
d.o.o.
10. Pravilnik o dodeljevanju zabojnikov za mešano embalažo v Občini Kranjska Gora
11. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora
12. Končno poročilo o opravljenem letnem nadzoru načrta ravnanja z občinskim premoženjem
Občine Kranjska Gora v letu 2017
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13. Priznanja občine Kranjska Gora za leto 2018
14. Vprašanja in pobude
15. 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.

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Komisija za MVVI. Člani sveta so gradivo prejeli na seji.
Tjaša Prusnik je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 23/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet javnega zavoda Osnovno

zdravstvo Gorenjske imenuje:
- Žiga Židana
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Janez Hrovat je predstavil 2. (druge) spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 2018. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Bogdan Janša je prestavil mnenje odbora.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje:
SKLEP 23/4: Sprejmejo se 2. (druge) Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 2018.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 3.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Poslovnik občinskega sveta. 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:
SKLEP 23/5: Sprejme se Poslovnik občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za
leto 2018 in soglasje za najem kredita. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Monika Jakelj je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi sta sodelovala:
Žiga Židan: Svet javnega zavoda Turizem Kranjska Gora se je s tem predlogom seznanil in ga
podprl.
Jure Žerjav: Bil je mnenja, da bi moral pred izdajo poroštva občinski svet dobiti na vpogled kreditne
pogodbe. Se je pa z zadevo strinjal.
Monika Jakelj je pojasnila, da je v zakonu zapisano, da občinski svet da soglasje in lahko določi
pogoje.
Vesna Okršlar je pojasnila, da je zaenkrat šele faza soglasje in ne poroštvo.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 23/6: Sprejme se Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora 2018.
SKLEP 23/7: Občinski svet pooblašča župana, da podpiše listine, ki jih bo zahtevala banka
pri sklenitvi kreditne pogodbe javnega zavoda Turizem Kranjska Gora v višini največ
70.000,00 €, vendar ne prej, preden ne stopi v veljavo Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine
Kranjska Gora 2018.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Ad 5.
Župan Janez Hrovat je predstavil Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v občini Kranjska Gora - prva obravnava. 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 naslednji:
SKLEP 23/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Odlok o postopku in merilih za

sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kranjska Gora v prvi obravnavi in ga
posreduje v 15 dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko 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) – 2. obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo.
Uroš Košir iz podjetja Lokus je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 23/9: 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).
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DM S4
v Mojstrani - 2. obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Uroš Košir iz podjetja Lokus je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
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SKLEP 23/10: Občinski svet občine Kranjska Gora sprejme Odlok o programu opremljanja
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje DM S4 ( travnik) v Mojstrani.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Letno poročilo 2017- Komunala Kranjska Gora d.o.o. in
Poročilo o obratovanju odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla in centralne čistilne
naprave Jesenice za leto 2017– JEKO d.o.o. Jesenice
Uroš Bučar je podal podrobnejšo obrazložitev za podjetje JEKO.
Vesna Okršal je podala informacijo, da so se uspeli z Občino Jesenice dogovoriti o deležih na
čistilni napravi Jesenice.
Blaž Knific je podal podrobnejše poročilo za Komunalo Kranjska Gora.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Iz poročila je razvidno, da so se stroški storitev povečali za 60%. Iz gradiva je
mogoče razbrati, da so ti stroški nastali zaradi dodatnih storitev po naročilu občine. Zmanjšujejo pa
se stroški za amortizacijo opreme. Zakaj ne nabavijo lastnega stroja namesto, da plačujejo
podizvajalca? Pri razvojnih načrtih je pogrešala optimiziranje delovnih procesov in s tem
zmanjševanja stroškov. V gradivu je razbrala, da bodo znižali ostale cene za 3%. Zanimalo jo je,
katere cene so to? Glede na to, da se povečuje dobiček, ga bodo z novimi zaposlitvami tudi znižali.
Blaž Knific je pojasnil, da so se stroški povečali zaradi najema strojev in naprav. Stroj za čiščenje
kanalizacije je zelo drag. Prioriteta pa je nakup drugih strojev. Izračunali pa so, da je cena najema
nižja, kot pa da bi stroj za čiščenje kanalizacije kupili. Pojasnil je amortizacijo.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da pri najemu stroja za čiščenje kanalizacije podpira direktorja
komunale. V njegovem mandatu znižujejo cene na komunalnih zadevah.
Jure Žerjav: Izpostavil je, da je poročilo glede delovanja kanalizacije in čistilne naprave zelo kratko.
V preteklosti so bila poročila na 14 straneh, pa so bile pripombe, da niso dovolj obširna. Sedaj so
dobili poročilo v 9 vrsticah. Bil je mnenja, da bi morali malo bolj obrazložiti delovanje čistilne
naprave. Opazil je, da je izpadlo čiščenje meteorne kanalizacije. Strinjal se je z najemi strojev, tam
kjer nakup ni rentabilen. Opozoril pa je, da bi morala komunala v primeru, da sklepa pogodbe z
podizvajalci predhodno za soglasje zaprositi občinski svet. Zaradi dobička je morala komunala
plačati 23.000 € davka od dobička. To je približno plača za dva delavca. Lahko pa bi spremenili
elaborat cen in bi znižali cene občanov. Povračila v zvezi s stroški dela pa so narasli za skoraj
500%. Kako to, da je javna razsvetljava na komunali stroške komunale in ne občine?
Blaž Knific: Dodal je nekaj pojasnil glede čistilne naprave. Smo ena redkih čistilnih naprav, ki nima
svoje dehidracije blata. Za najnujnejša dela na čistilni napravi bi potrebovali 500.000 €. V
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naslednjem letu bodo podali bolj obširno obrazložitev. Črpališča pa se redno čistijo in zaradi tega ne
pride do okvar. So pa res malo zanemarili meteorno kanalizacijo, vendar se stanje izboljšuje. Na
področju odpadkov so naredili največji korak naprej. Samo na lesu, ki ga oddajo brezplačno bodo
na letnem nivoju imeli 10.000€ dobička. Sodelujejo tudi pri zbiranju odpadnega olja. Tudi to
odpadno olje prodajajo. Pristopili so tudi k projektu, da bodo čim več odpadkov dali v ponovno
uporabo. Javno razsvetljavo na komunali so naredili v lanskem letu iz lastnih sredstev. To zadevo
so imeli v planu in na seji občinskega sveta na to ni bilo pripomb.
Župan Janez Hrovat je poudaril, da je njemu pomembna samo končna cena za občana. Če mu ceno
znižujejo je zadovoljen. Glede na to, da ima komunala dobiček kaže, da bodo lahko cene občanom
še znižali.
Janez Mlinar: Predlagal je, da bi bolj urejali travo na pokopališču v Kranjski Gori. Podal je pobudo,
da bi travo na pokopališču bolj pogosto kosili.
Blaž Knific je pojasnil, da imajo v letošnjem letu zaradi obilnih padavin težave s košnjo trave.
Župan Janez Hrovat se je strinjal, da so pokopališča ogledalo kraja. Pozval je občane, da kdor ima
čas in voljo pomagati pri košnji naj se oglasi na komunali ali občini. Seveda bo za to prejel tudi
plačilo.
Žiga Židan: Bil je mnenja, da se pri komunali vidi napredek.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 23/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z Letnim poročilom Komunale
Kranjska Gora d.o.o. za leto 2017.

SKLEP 23/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o obratovanju
odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla in Centralne čistilne naprave Jesenice v letu 2017.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklepa sta bila sprejeta.

Ad 9.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Dopolnitve organizacijske sheme delovnih mest v Javnem
podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o.. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Blaž Knific je podal podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 23/13: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme predlog dopolnitve organizacijske
sheme delovnih mest v javnem podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o..

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 10.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Pravilnik o dodeljevanju zabojnikov za mešano embalažo v
Občini Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Blaž Knific je podal podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi je sodeloval:
Jure Žerjav: Pojasnil je, da ima z vrečami za smeti dobre izkušnje. Opozoril pa je, da postopke za
dodeljevanje sredstev subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranja določa Pravilnik o postopkih,
ki jih za izvrševanje proračuna RS. Ogledati bi si morali pravilnik o dodeljevanju hišnih
kompostnikov. Zabojnike bi lahko dodeljevala občina in ne komunala. Pri pravilniku je opozoril na
člen, ki govori o občanih ter člen, ki govori o plačnikih komunalnih storitev. Bolj bi morali
opredeliti pravne osebe. Kako bodo določali vrstni red prijav? Preden bi glasovali o tem pravilniku
naj se preverijo vsaj pravne podlage.
Vesna Kovačič: Opozorila je, da naj se za občane in uporabnike uporablja isti termin. Bila je menja,
da je do zabojnika upravičen tudi občan, ki ima na svojem naslovu registrirano določeno dejavnost.
Blaž Knific je pojasnil, da je njihov cilj, da se čim več občanov odloči za zabojnike.
Bogdan Janša: Strinjal se je z idejo, da vreče zamenjajo z zabojniki.
Tjaša Prusnik: Predlagala je, da bi informacije glede pridobitve zabojnikov posredovala komunala
skupaj z računom.
Blaž Knific je pojasnil, da bodo zabojnike dodeljevali po vrstnem redu. Si pa želi, da bi jih dobili
vsi občani.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 23/14: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Pravilnik o dodeljevanju zabojnikov za
mešano embalažo v Občini Kranjska Gora.

GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.

8

PRISOTNIH – 15
ZA – 13
PROTI – 0

Ad 11.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Občini Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Blaž Knific je podal podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi je sodeloval:
Jure Žerjav: Opozoril je na nekaj napak v gradivu. Bil je mnenja, da je za komunalo ceneje, če jim
nekdo pripelje nekaj gradbenih odpadkov na zbirni center, kot pa da jih odloži v naravi. Za občino
je potem dražje, saj mora sanirati črna odlagališča.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 23/15: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Tehnični pravilnik o zbiranju in
prevozu komunalnih odpadkov v Občini Kranjska Gora z dopolnitvijo v 24. členu.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 12.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem letnem nadzoru načrta
ravnanja z občinskim premoženjem Občine Kranjska Gora v letu 2017. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem na sejo.
Župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 23/16: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru načrta ravnanja z občinskim premoženjem Občine Kranjska Gora v
letu 2017.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 13.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Priznanja občine Kranjska Gora za leto 2018. Člani sveta so
gradivo prejeli na seji.
Ker ni bilo razprave je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 23/17: Občinski svet Občine Kranjska Gora podeljuje priznanje ČASTNI OBČAN
OBČINE KRANJSKA GORA :
• Marku Butinarju, Rateče 19, 4283 Rateče
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 23/18: Občinski svet Občine Kranjska Gora podeljuje priznanje ZLATI GRB
OBČINE KRANJSKA GORA :
• Jožetu Rožiču, Rateče 104, 4283 Rateče
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 23/19: Občinski svet Občine Kranjska Gora podeljuje PRIZNANJE OBČINE
KRANJSKA GORA :
• Janezu Mlinarju, Rateče 109c, 4283 Rateče
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 23/20: Občinski svet Občine Kranjska Gora podeljuje PRIZNANJE OBČINE
KRANJSKA GORA :
• Francu Kajžarju, Rateče 47, 4283 Rateče
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 23/21: Občinski svet Občine Kranjska Gora podeljuje PRIZNANJE OBČINE
KRANJSKA GORA :
• Tomažu Pšenici, Ulica Alojza Rabiča 16, 4281 Mojstrana
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Ad 14.
Blaž Knific je odgovoril na vprašanje iz en od prejšnjih sej in sicer glede zamenjave žive meje na
čistilni napravi. Pojasnil je, da je bila živa meja zamenjana z novo zaradi tega, ker se je prejšnja živa
meja pričela sušiti. Razlog je bil v tem, da je bila posajena na pesek. Na komunalni bazi so
spremenili tudi grafično podobo.
Blaž Knific je odgovoril tudi glede košnje na Topolinu. V lanskem letu so kosili štirikrat v znesku
1.840 €.

Ad 15.
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 19.25 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Janez Hrovat
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