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: 23.06.2016
Z A P I S N I K
12. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 22.06.2016 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, Ena
Adžajlić, Jože Dovžan, Branislava Vovk, Tjaša Prusnik, Jure Žerjav, Sonja Kavalar, Bogdan
Janša, Blaž Knific, Janez Mlinar, Blaž Lavtižar, Branko Hlebanja in Vesna Kovačič. (14 od
16)
Anton Požar in Janja Seljak - odsotna
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Vesna Okršlar, Egidija
Košir Mrovlje, Vlasta Skumavc Rabič, Alojz Jakelj, Henrika Zupan, Uroš Bučar.
 PRISOTNI NOVINARJI: 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.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.
2.

Obravnava in sprejem zapisnika 11. seje
Obravnava in sprejem zapisnika 4. dopisne seje

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je dal v obravnavo in sprejem zapisnika 11. seje in 4. dopisne seje. Člani
občinskega sveta so zapisnika 11. seje in 4. dopisne seje prejeli s sklicem.
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Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 12/1: Potrdijo se zapisniki 11. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 12/2: Potrdijo se zapisniki 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Janez Hrovat je predstavil dnevni red. Z dnevnega reda je umaknil točko 17., ki se nanašata
na Ukinitev statuta javnega dobra na nepremičnini. Po obravnavi te točke na odboru so se odločili,
da se bo ta točka obravnavala s točkami OPPN pod Vitrancem. Dodala pa se bo točka 1. Komisija
za MVVI. Po spremembi je predlagan naslednji:
II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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DNEVNI RED:

Komisija za MVVI
- Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske
Druge spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kranjska
Gora za leto 2016
Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016
Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem
prispevku v Občini Kranjska Gora – skrajšani postopek
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice skrajšani postopek
Spremembe Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kranjska Gora in
Spremembe Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kranjska Gora – skrajšan postopek
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016
Dopolnitev organizacijske sheme delovnih mest v javnem podjetju Komunala Kranjska Gora
d.o.o.
Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o izločitvi NOE Slovenski planinski muzej iz javnega
zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
Soglasje k prečiščenemu besedilu statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske
Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri
Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev
Strategija ohranjanja zdravja starejših na območju občin Zgornje Gorenjske 2017 – 2021
Letno poročilo 2015, poslovni načrt za leto 2016 in plan porabe amortizacije v letu 2016 –
Komunala Kranjska Gora d.o.o.
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
za leto 2015 – WTE Projektna družba Kranjska Gora d.o.o.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Poročilo o obratovanju CČN Jesenice in odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla za leto
2015 – JEKO-IN d.o.o. Jesenice
Končno poročilo o opravljenem izrednem nadzoru Odpovedi pogodbe o zaposlitvi ravnatelja
Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora
Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Kranjska Gora za
leto 2015
Končno poročilo o opravljenem letnem nadzoru načrta ravnanja z občinskim premoženjem
Občine Kranjska Gora v letu 2015
Priznanja Občine Kranjska Gora za leto 2016
Vprašanja in pobude
Informacije

V razpravi je sodeloval:
Jure Žerjav: Na podlagi 38. člena Statuta občine, ki govori o pristojnostih nadzornega odbora je
predlagal, da bi po posvetu s pravnicama na podlagi 31. člena poslovnika točko 14. Končno
poročilo o opravljenem izrednem nadzoru Odpovedi pogodbe o zaposlitvi ravnatelja Osnovne šole
Josipa Vandota Kranjska Gora umaknili z dnevnega reda.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji predlog:
Predlog za umik točke: Z dnevnega reda se umakne točka 14. Končno poročilo o opravljenem
izrednem nadzoru Odpovedi pogodbe o zaposlitvi ravnatelja Osnovne šole Josipa Vandota
Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 2
PROTI – 0

Predlog je bil sprejet.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji dnevni red.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Komisija za MVVI
- Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske
Druge spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kranjska
Gora za leto 2016
Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016
Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem
prispevku v Občini Kranjska Gora – skrajšani postopek
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice skrajšani postopek
Spremembe Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kranjska Gora in
Spremembe Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kranjska Gora – skrajšan postopek
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016
Dopolnitev organizacijske sheme delovnih mest v javnem podjetju Komunala Kranjska Gora
d.o.o.
Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o izločitvi NOE Slovenski planinski muzej iz javnega
zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
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10. Soglasje k prečiščenemu besedilu statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske
11. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri
Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev
12. Strategija ohranjanja zdravja starejših na območju občin Zgornje Gorenjske 2017 – 2021
13. Letno poročilo 2015, poslovni načrt za leto 2016 in plan porabe amortizacije v letu 2016 –
Komunala Kranjska Gora d.o.o.
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
za leto 2015 – WTE Projektna družba Kranjska Gora d.o.o.
Poročilo o obratovanju CČN Jesenice in odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla za leto
2015 – JEKO-IN d.o.o. Jesenice
14. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Kranjska Gora za
leto 2015
15. Končno poročilo o opravljenem letnem nadzoru načrta ravnanja z občinskim premoženjem
Občine Kranjska Gora v letu 2015
16. Priznanja Občine Kranjska Gora za leto 2016
17. Vprašanja in pobude
18. Informacije
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Komisija za MVVI - Soglasje k imenovanju direktorja
javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske. Člani sveta so gradivo prejeli na seji.
Blaž Knific je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 12/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje, da se za direktorja zavoda
Osnovnega zdravstva Gorenjske imenuje Jožeta Veternika, univ. dipl. ekon., stanujočega
Jenkova 7, 1241 Kamnik za mandatno obdobje 5 let od 01.10.2016 do 30.09.2021.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Druge spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 2016. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
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V razpravi so sodelovali:
Jure Žerjav: Bil je mnenja, da bi lahko v planu nakupa obdržali vsaj nekaj sredstev za nakup
pločnikov v Gozdu Martuljku.
Bogdan Janša: Glede pločnikov v Gozdu Martuljku so se vse dogovorili z Direkcijo RS za
infrastrukturo. Sedaj bodo napeli vse sile, da bi naredili pločnik in obnovili cesto. Dogovor pa je
vsekakor, da bodo v prihodnje nadaljevali z odkupi.
Po razpravi, je župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 12/4: Sprejme se 2. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za
leto 2016. 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 12/5: Sprejme se Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora 2016 z
obrazložitvami in načrt razvojnih programov za obdobje 2016 - 2019.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja
zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora – skrajšani postopek. 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:
SKLEP 12/6: Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja zemljišč za
gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora po skrajšanem postopku.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice - skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 12/7: Sprejme se predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice - UPB1- skrajšani postopek.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Spremembe Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Kranjska Gora in Spremembe Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kranjska Gora –
skrajšan postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Henrika Zupan je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 12/8: Sprejme se spremembe Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini
Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

SKLEP 12/9: Sprejme se spremembe Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kranjska
Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve
obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Henrika Zupan je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 12/10: Sprejme se Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne
občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Dopolnitev organizacijske sheme delovnih mest v javnem
podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o.. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Henrika Zupan je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Jure Žerjav: Bil je mnenja, da je Komunala Kranjska Gora tako majhno podjetje in uspešno deluje z
direktorico in tehničnim vodenjem. Tega predloga ne bo podprl.
Vesna Kovačič: Na odboru so bili pomisleki, da se bo zaradi pomočnika direktorja tudi poznalo
občanom na položnicah. Prosila je, če lahko izvejo, kaj naj bi pomočnik direktorja počel. Bila je
mnenja, da Komunala sedaj deluje dobro in uspešno.
Žiga Židan: Pojasnil je, da so na Odboru za gospodarstvo razpravljali, kaj pomeni dodatno delovno
mesto pomočnika direktorja. Zagotovljeno jim je bilo, da to ne bo vplivalo na zvišanje položnice. S
pripojitvijo režijskega obrata se predvideva znižanje na položnicah.
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Župan Janez Hrovat je bil mnenja, da kanalizacija v Kranjski Gori ni narejena ne v celoti in ne
kvalitetno. Do izgradnje in dokončanja kanalizacijskega sistema v Kranjski Gori bodo potrebovali
strokovne ljudi. Za sanacijo in dograditev kanalizacije bo občina v naslednjih 5 letih potrebovala do
2.000.000 €. Izrazil je upanje, da bo dokončanje cenejše. V kolikor bodo na Komunali sami
sposobni izpeljati zadeve se to delovno mesto ne bo zasedlo. Sam je namreč ni zagovornik
dodatnega zaposlovanja. Obljubil je, da bo položnica vsaj nekaj procentov cenejša.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 12/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme predlog dopolnitve
organizacijske sheme delovnih mest v javnem podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 11
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o izločitvi NOE
Slovenski planinski muzej iz javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je ta muzej velika finančna obremenitev občine. V naslednjih
letih bodo poizkušali zmanjšati stroške oz. povečati dohodke z dodatnimi stvarmi. Izpostavil je
ferate in bivak. V kolikor se bo država odločila, da muzej vzame pod svoje okrilje je bil mnenja, da
ga bodo tudi predali državi.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 12/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme sklep o prenehanju veljavnosti
sklepa 3/9, sprejetega na 3. redni seji Občinskega sveta dne 17.12.2014 o izločitvi NOE
Slovenski planinski muzej iz javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Soglasje k prečiščenemu besedilu statuta Osnovnega
zdravstva Gorenjske. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
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Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 12/13: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje k Prečiščenemu besedilu
Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjska.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 11.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli
16. decembra Mojstrana in vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil
staršev. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem. Na sami seji pa so dobili popravek sklepa.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 12/14: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Sklep o določitvi cene
programov v vrtcu pri OŠ 16. decembra Mojstrana in v vrtcu pri OŠ Josipa Vandota
Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 12.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Strategija ohranjanja zdravja starejših na območju občin
Zgornje Gorenjske 2017 – 2021. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Jože Dovžan: Bil je mnenja, da je Zgornja Gorenjska ena najstarejših pokrajin v Sloveniji. V analizi
manjkajo podatki, kakšno je stanje socialnem področju. Veliko upokojencev je na robu revščine.
Vlasta Skumavc Rabič: Ravno projekt Starejši za starejše je bil idealen v Mojstrani. Pokril je
namreč vse skupine starejših.
Blaž Knific: Bil je mnenja,da je bil projekt Starejši za starejše zelo dober. Zanimalo ga je, kako
naprej?
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Vlasta Skumavc Rabič: Pojasnila je, da se je projekt v Mojstrani zaključil. Na nivoju Slovenije ta
projekt še traja. Sedaj je na društvu upokojencev, da najde novo skupino prostovoljcev, ki bi ta
projekt izvajali.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 12/15: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Strategijo ohranjanja zdravja
starejših na območju občin Zgornje Gorenjske 2017-2021.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 13.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko, ki je sestavljena iz treh sklopov in sicer:
Letno poročilo 2015, poslovni načrt za leto 2016 in plan porabe amortizacije v letu 2016 –
Komunala Kranjska Gora d.o.o.
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za
leto 2015 – WTE Projektna družba Kranjska Gora d.o.o.
Poročilo o obratovanju CČN Jesenice in odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla za leto
2015 – JEKO-IN d.o.o. Jesenice.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Henrika Zupan je podala podrobnejšo predstavitev Komunale Kranjska Gora. Povzela pa je še
poročilo koncesionarja WTE.
Uroš Bučar pa je podal podrobnejšo prestavitev JEKO-IN Jesenice.
V razpravi so sodelovali:
Jože Dovžan: Glede na to, da bo tehnični prevzem kanalizacije 1.7.2016. Zanimalo ga je, kakšna bo
tehnična opremljenost za odpravljanje napak.
Henrika Zupan: Za izvajanje dejavnosti so bodo morali opremiti. Nabaviti bodo morali ustrezno
vozilo. Začasno si bodo pomagali s podizvajalci. Skrbeli bodo, da bo dejavnost tekla nemoteno.
Vesna Kovačič: V razvojnih načrtih komunale so se zavezali, da bodo na vseh pokopališčih in
objektih skrbeli za redno in tekoče vzdrževanje. Prosila je, da se to res izvaja. Pohvalila je
dosedanje delo Komunale Kranjska Gora.
Henrika Zupan: Vremenske razmere so bile sedaj takšne, da je trava rasla, kositi pa je bilo težko.
Večinoma so bili dežni dnevi. Zavedajo se tega, da to ni bilo storjeno. Potrudili se bodo, da bodo
sedaj ob lepem vremenu to uredili.
Jure Žerjav: Imel je vprašanje za g. Bučarja in sicer: zapisano je, da je vrednost čistilne naprave na
Jesenicah na dan 31.12.2015 851.064,29 €. Ali je ta podatek pravilen? Glede na to, da je vrednost
čistilne naprave 8.500.000 € bi moral biti tudi delež naše občine v višini 7,49% bistveno višji, kot je
zapisan. Posledično pa bi morala biti na prihodkovni strani proračuna višja omrežnina oz.
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najemnina. Prihodek občine bi moral biti približno 40.000 € letno. Pri investiciji pa bi morala
občina Kranjska Gora kot solastnik vložiti 121.000 €. V treh letih bi tako dobili investicijo pokrito z
omrežnino. Nato pa bi to omrežnino porabili za razvoj sistema odvajanja in čiščenja odpadnih vod.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da Občina Kranjska Gora aktivno sodeluje in se pogaja z Občino
Jesenice glede višine svojega deleža.
Uroš Bučar: Vrednost čistilne naprave na dan 31.12.2015 je pravilna. Takrat še ni bila aktivirana
nova čistilna naprava. Glede deleža potekajo pogajanja med lastniki čistilne naprave.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 12/16: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z Letnim poročilom
Komunale Kranjska Gora d.o.o. za leto 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 12/17: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poslovnim načrtom za leto
2016, ki ga je pripravila Komunala Kranjska Gora d.o.o..
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 12/18: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o izvajanju
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v letu 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 12/19: 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
2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 14.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega
računa proračuna občine Kranjska Gora za leto 2015. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 12/20: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Kranjska Gora za leto 2015.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 15.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega
računa proračuna občine Kranjska Gora za leto 2015. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Župan Janez Hrovat je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 12/21: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem letnem nadzoru načrta ravnanja z občinskim premoženjem Občine Kranjska
Gora v letu 2015
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 16.
Župan Janez Hrovat je predstavil točko Priznanja Občine Kranjska Gora za leto 2016. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem.
Jože Dovžan je podala obrazložitev Žirije za priznanja.
Ker ni bilo razprave, je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 12/22: Žirija za priznanja Občine Kranjska Gora predlaga, da se podeli eno

PRIZNANJE OBČINE KRANJSKA GORA in sicer:
 Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska,
Ljubljanska cesta 60, 4270 Radovljica
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Ad 17.
12/1 – Jože Dovžan – pobuda – ustno
Na seji KS Dovje Mojstrana so obravnavali problematiko parkiranja v dolini Vrat. Predlagali so, da
bi se občina bolj aktivno vključila v reševanje te problematike.
12/2 – Jože Dovžan – pobuda – ustno
Most v Fabrki. Na KS Dovje Mojstrana so ugotavljali, da je ta most nevaren zlati za otroke. Zanima
jih, kdo je izda uporabno dovoljenje, saj most nima ustrezne zaščitne ograje.
12/3 – Jože Dovžan – pobuda – ustno
Kot svetnik občine je ugotavljal, da je kar nekaj projektov v preteklosti (naprimer vodarna Alpina)
zelo slabo vodenih s strani nadzora in kontrole izvajanja investicije. Apeliral je na vse odgovorne,
da omenjeni problematiki posvetijo več pozornosti.
Župan Janez Hrovat je poudaril, da se z direktorico trudita, da zmanjšata podedovane anomalije.
Med temi je tudi vodarna. Pohvalil je sodelavce, da so končno dobili uporabno dovoljenje za
občinske prostore.
12/4 – Vesna Kovačič – pobuda – ustno
Glede dela nadzornega odbora je pojasnila, da je nadzorni odbor najvišji organ nadzora javne
porabe v občini. Apelirala je na župana, da se pogovori oziroma jih seznani, da morajo delovati v
skladu s svojimi pristojnosti. Objavljen je bil namreč odziv Ministrstva za javno upravo glede
pristojnosti in dela nadzornih odborov. Prebrala je 13. odstavek 29. člena Zakona o računskem
sodišču.
Župan Janez Hrovat se je strinjal s predlogi.
12/5 – Jure Žerjav – pobuda – ustno
Zahvalil se je za odgovore, ki jih je dobil. V Odloku o cestah zapisano, da je občinski svet dolžan
sprejeti štiriletni program obnove občinskih cest. Podal je pobudo, da se v skladu z odlok pripravi ta
plan.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da sedaj delajo ceste bistveno ceneje kot v preteklem mandatu.
Bodo pa preučili njegovo pobudo. Strinjal se je, da je plan potreben.
Blaž Knific je pojasnil, da imajo izdelan štiriletni plan.

Ad 18.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da prihaja poletna sezona. Občina je v polni gradnji posameznih
ceste. Imajo odprto veliko gradbišč. Zaradi poletne sezone bodo ustavili dela na gradbiščih. S
septembrom pa bodo dela nadaljevali.
Zaradi obeležja pri Ruski kapelici 30.7.2016 se bliža tudi obisk ruskega predsednika. V občini bo v
tem času najvišja stopnja varovanja. V ta namen je občina pristopila tudi k aktivnemu obveščanju
občanov. Vsi ki želijo obiskati slovesnost pri Ruski kapelici 30.7.2016 bodo potrebovali
akreditacije. Prijave se zbirajo na občini.
Bliža se tudi 25 letnica samostojnosti naše države. Na seji je bil prisoten tudi Janez Brojan, ki je
organiziral izobešanje zastave na vrhu Triglava. Vsem, ki so sodelovali pri tem dogodku se je
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zahvalil. Zahvalil se je tudi vsem, ki so sodelovali pri osamosvojitvi. Izrazil pa je tudi čast in slavo
padlim v vojni za Sloveniji. Ob tem je pozval Janeza Brojana, da predstavi film o izobešanju
zastave na Triglavu. Vsi prisotni so si nato s pomočjo projekcije ogledali ta film.
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Janez Hrovat

