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Z A P I S N I K

2. izredne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 12.11.2012 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Anton Požar, Jože Zupančič, Vesna
Kovačič, dr. Janez Mlinar, Slavko Miklič, Bogdan Janša, Vlasta Kotnik, Janja Dolhar,
Mojca Kelvišar, Matevž Podrekar, Robert Plavčak, Gregor Benedik in Mirjam Žerjav (13 od
16)
Blaž Knific, Robert Kerštajn in Cvetka Pavlovčič - odsotni
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Ivan
Hočevar – direktor JEKO-IN d.o.o..
 PRISOTNI NOVINARJI: ATM TV
Seja je posneta na 1 avdio zgoščenko.
Gradivo in zvočni zapis seje je objavljen tudi na internetni strani http://obcina.kranjska-gora.si/
(občina, občinski svet).
Župan Jure Žerjav je vse prisotne lepo pozdravil. Poleg gradiva, ki so ga prejeli s sklicem, so
naknadno na seji prejeli še popravljeno gradivo. Predvsem je opozoril na popravljen sklep.
I. DNEVNI RED:
1.

Zagotovitev finančnega jamstva za odlagališče Mala Mežakla za leto 2013

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

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

1

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Zagotovitev finančnega jamstva za odlagališče Mala Mežakla
za leto 2013. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo ter popravek na sami seji.
Rajko Puš: Podrobno je pojasnil predstavljeno točko. Agencija RS za okolje je izdala upravljavcu
odlagališča Mala Mežakla okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča. Sestavni del
obratovalnega dovoljenja pa je tudi zahteva za finančno jamstvo. Sredstva za zapiranje odlagališča
se morajo zagotoviti v času obratovanja odlagališča. Letno mora tako upravljavec zagotoviti za
396.434 EUR finančnega jamstva v obliki bančne garancije. Ker podjetje JEKO-IN samo ne more
zagotoviti bančne garancije, je potrebna pomoč občin. Občine lahko pomagajo na način, da
zagotovijo dodatno zavarovanje. V letu 2012 je finančno jamstvo v celoti pokrila občina Jesenice.
Glede na to, da je občina Kranjska Gora 20% lastnik odlagališča Mala Mežakla bo občina
zagotovila 158.573,40 EUR finančnega jamstva.
Ivan Hočevar je podrobneje predstavil pridobivanje bančne garancije. V letu 2012 bodo odločili
veliko manj odpadkov, kot jih predvideva okoljevarstveno dovoljenje. Glede na okoljevarstveno
dovoljenje pa je potrebno zagotoviti finančno jamstvo. Pojasnil je, tudi razgovore z državnimi
službami glede finančnega jamstva. Opozoril je, da občani še vedno ne ločujejo v zadostni meri.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da mora upravljavec v 15 letih obratovanja odlagališča zagotoviti
5.946.504 EUR, ki se bodo porabila za zapiranje odlagališča.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Ni se strinjal z državnimi zahtevami do občin. Glede na to, da se manj odlaga je bil
mnenja, da se bo podaljšalo obratovalno obdobje odlagališča. Kaj bo za odlagališče pomenilo, če se
nekatere občine odločijo, da bodo odpadke vozile drugam?
Ivan Hočevar je pojasnil, da se bo lahko čas obratovanja podaljšal. Zaprosili bodo tudi za
spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Nekatere občine z razpisom izbirajo novega
koncesionarja.
Bogdan Janša: Na kakšen način je bil sklenjen dogovor, da občini Žirovnica in Kranjska Gora
pristopita k zagotavljanju finančnega jamstva? Ali se bodo cene, ko bodo odmrznjene kaj
spremenile?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je občina Kranjska Gora v drugačnem položaju kot občini Jesenice
in Žirovnica, ki sta ustanoviteljici podjetja JEKO-IN. Sredstva za dodatno zavarovanje finančnega
jamstva bodo na računu občine.
Ivan Hočevar je pojasnil, da če bi bile cene odlaganja oblikovne v skladu z veljavnim pravilnikom,
bi že sedaj v ceno vključili tudi finančno jamstvo in ceno obdelave. Ker so cene zamrznjene dvig
cen ni možen. Ko pa bo to možno bodo morali cene oblikovati v skladu z uredbo.
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da ker se količina odlaganja odpadkov znižuje bi se morala znižati
tudi cena pri gospodinjstvih.
Ivan Hočevar: Pojasnil je, da so cene komunalnih odpadkov sestavljene iz več segmentov.
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Robert Plavčak: Pogrešal je malo več komunikacije z občinskimi sveti. Predlog bo podprl iz
razlogov, ki so bili navedeni. Zanimalo ga je, če ima to finančno jamstvo vpliv na proračun? Ali bi
morali občinski svetniki biti seznanjeni z dogovorom med občinami glede finančnega jamstva?
Občanom bodo morali povedati, da bodo stroški odpadkov narasli. Zakaj se količina dejanskih
odpadkov tako razlikuje iz količine, ki je napisan v okoljevarstvenem dovoljenju. Zanimalo ga je,
kako je z določitvijo višine obrestne mere.
Ivan Hočevar: Pri pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja so upoštevali količino odpadkov iz
leta 2010. Operativni program za ravnanje z odpadki še sedaj umešča Malo Mežaklo v regijsko
odlagališče. V letu 2010 so morali dodati še količine Kranja in Tržiča. V kolikor bo potrebno bodo
občinski svet večkrat seznanjali z informacijami glede odlagališča.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da imajo občine lastnice to srečo, da so bila sredstva v izgradnjo
odlagališča že vložene. Zato je cena odlaganja za občane občine lastnic odlagališča bistveno nižja.
V zadnjih letih je bilo precej novih zahtev po ločenem zbiranju odpadkov in finančnem jamstvu.
Zato mora občina ceno že sedaj subvencionirati v višini več kot 100.000 EUR. V kolikor se bodo
cene sprostile, se bodo cene povišala tudi za občane.
Vesna Kovačič: Izrazila je upanje, da bodo z državo uspeli skleniti dogovor za zmanjšanje količin v
okoljevarstvenem soglasju. Država bi moral upoštevati dejansko pripeljane odpadke.
Ivan Hočevar: Nesporno bodo predlagali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in znižanje
količin pripeljanih odpadkov.
Bogdan Janša: Zanimalo ga je, zakaj na sejo ni bila vabljena predsednica nadzornega odbora občine.
Rajko Puš je pojasnil, da je nadzorni svet občine obveščen o vseh sejah občinskega sveta.
Anton Požar: Opozoril je, da se zakonodaja drastično spreminja. Količina odpadkov pa se dejansko
povečuje. Problem na Gorenjskem pa je, da se niso znali dogovoriti za regijski center. Posledica ne
dogovora pa je problematika, ki jo obravnavajo na današnji seji.
Po razpravi je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 2iz/1: Občina Kranjska Gora deponira denarna sredstva v višini 158.573,40 € pri
Gorenjski banki d.d. Kranj, ki jih zastavi do 21.11.2013, za potrebe zavarovanja bančne
garancije javnemu podjetju JEKO-IN d.o.o. za zagotavljanje finančnega jamstva v letu 2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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