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: 12.07.2016
Z A P I S N I K
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 11.07.2016 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Janez Hrovat
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janja Seljak, Žiga Židan, Katarina
Štravs, Ena Adžajlić, Jože Dovžan, Branislava Vovk, Tjaša Prusnik, Jure Žerjav, Bogdan
Janša, Blaž Knific, Blaž Lavtižar, Branko Hlebanja, Anton Požar in Vesna Kovačič. (14 od
16)
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Vesna Okršlar,
Henrika Zupan, Jovičić Dobrovoje, Kranjc Marjan

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 in dal na glasovanje dnevni red.
I. DNEVNI RED:

1.
2.
3.

Predlog sklepa o dokapitalizaciji družbe BSC, poslovno podporni center, d.o.o. Kranj
Uskladitev cen storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in
padavinskih voda v občini Kranjska Gora
Seznanitev s problematiko Karavanške vode

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI - 0

Dnevni red je bil sprejet.
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Ad 1.
Gradivo je podrobneje predstavila Vesna Okršlar.
V razpravi so sodelovali:
Jure Žerjav: Predlagal je, da bi do naslednje seje OS izdelali lastniško strukturo BSC-ja (pred in po
dokapitalizaciji), da bi imeli svetniki bolj jasno sliko, o čem se pogovarjajo.
Hlebanja Branko: vprašal je, kaj ima Občina od agencij, kot so BSC in RAGOR. Župan je pojasnil,
da so najbolj uspešne kandidature za evropska sredstva prav preko agencij, ki delujejo na regionalni
ravni.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednje:
SKLEP 1IZR/1: Občinski svet občine Kranjska Gora ugotavlja, da je povečanje
družbeniškega deleža Občine Kranjska Gora v osnovnem kapitalu družbe BCS, poslovno
podporni center d.o.o., Kranj, v javnem oziroma občinskem interesu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

SKLEP 1IZR/2: Na podlagi predhodno zagotovljenih proračunskih sredstev se izvede
povečanje družbeniškega deleža Občine Kranjska Gora v družbi BSC, podporni center d.o.o.,
Kranj, z deležem v višini 1.500,36 EUR.
GLASOVANJE:

PRISOTNI – 14
ZA – 14
PROTI - 0

SKEP 1IZR/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora se strinja, da župan skladno s 16. členom
Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2016 za dokapitalizacijo družbe BSC,
podporni center d.o.o., Kranj, znotraj Bilance B (račun finančnih terjatev in naložb)
prerazporedi sredstva v višini 1.500,36 EUR iz proračunske postavke 180515 Športna
dvorana na proračunsko postavko 060130 Razvojni programi.
GLASOVANJE:

PRISOTNI – 14
ZA – 14
PROTI - 0

Sklepi so bili sprejeti.

Ad 2.
Henrika Zupan, direktorica JP Komunala kranjska Gora, je podrobno predstavila gradivo. Poudarila
je, da gre za usklajevanje cen na celotnem območju občine. Cena omrežnine se predvidoma ne bo
spreminjala, spremenila se bo samo cena storitve odvajanja in čiščenja.
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V razpravi so sodelovali:
Jože Dovžan: Vprašal je, ali so podatki, na podlagi katerih se storitve zaračunavajo pridobljeni s
strani koncesionarja, ali od JP Komunale.
Henrika Zupan je pojasnila, da podatke JP Komunala posreduje koncesionarju. Gre za dejanske
podatke.
Kovačič Vesna: Vprašala je, kako bo v bodoče s subvencioniranjem javne infrastrukture, ki jo lahko
zagotovi lokalna skupnost iz proračuna občine?
Henrika Zupan je povedala, da ni nikjer predvidenega subvencioniranja omrežnine.
Jure Žerjav: Meni, da je infrastruktura izkoriščena 80%, ne pa 100%.
Henrika Zupan je pojasnila, da je delež odvajanja na čistilno napravo 100% izkoriščen, za
izkoriščenost omrežja pa bi morali napraviti pregled. Problem je delež meteorne vode, ki gre v
čistilno napravo. Če se bo izkazalo, da je izkoriščenost manjša, bo tudi najemnina sorazmerno nižja.
Na ta način bi se cena znižala.
Jure Žerjav je opozoril na višino stroškov dela. Vprašal je tudi, kako je z ravnanjem z blatom?
Henrika Zupan je pojasnila, da so cene formalne. Glede ravnanja z blatom pa je povedala, da so v
stroških storitev.
Knific Blaž: povedal je, da se podatkov v kratkem roku ne da pridobiti.
Po razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 1IZR/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora potrdi predlog cen obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na
celotnem območju občine Kranjska Gora, na podlagi elaborata izvajalca javne službe
Komunale Kranjska gora d.o.o.
Spremenjene cene se začnejo uporabljati od 1.7.2016 dalje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Najprej je gradivo na kratko predstavila direktorica občinske uprave Vesna Okršlar. Direktorica JP
Komunala Kranjska Gora Henrika Zupan je dodala še dejstva iz zgodovine Karavanške vode. Nato
sta se pridružila gospod Jovičić Dobrovoje in gospod Kranjc Marjan, ki sta članom občinskega
sveta predstavila svoj projekt.
Razvila se je daljša razprava v kateri so sodelovali vsi navzoči.
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Po končani razpravi je župan Janez Hrovat dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 1IZR/5: Občinski svet pooblašča župana za nadaljnja pogajanja in podpis čistopisa z
enim popravkom in sicer, da je cevovod v lasti Občine Kranjska Gora in z eno dopolnitvijo,
da se pravice dodelijo izven tunela pri Elimu. Ko bo znan odgovor in podana nadaljnji pogoji,
se ponovno obvesti občinski svet.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.
Zapisala:
Špela Lavtižar
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Župan:
Janez Hrovat

