OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo in
gospodarske javne službe

Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel.: (04) 588 18 46, fax.: (04) 588 13 50
http: www.kranjska-gora.si
e-mail:pus@kranjska-gora.si

Št.: 322-7/2015-4
Datum: 10.2.2015

ZAPISNIK
2. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v ponedeljek 9.2.2015 ob
17. uri v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Navzoči:
Člani odbora: Branislava Vovk podpredsednica, Sonja Kavalar, Branko Hlebanja, Izidor
Podgornik, Klavdija Gomboc in Jerneja Smole.
Vabljeni: Eldina Čosatović, mag., Eva Štravs Podlogar.
Služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe: mag. Rajko Puš.
Odsotni: Žiga Židan, predsednik
Zaradi opravičene odsotnosti predsednika je sejo odbora vodila podpredsednica Branislava
Vovk.
Za sejo je bil predlagan in soglasno sprejet naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Predstavitev Programa dela RAGOR za leto 2015,
Predstavitev Poročila dela za leto 2014 in plana dela za leto 2015 RDO Gorenjske,
Pregled in potrditev zapisnika 1. seje odbora,
Pregled realizacije sklepov sprejetih na 1. seji odbora,
Obravnava gradiva za 4. sejo Občinskega sveta (iz pristojnosti odbora):
- Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2015 – druga obravnava (točka 5)
- Predlog odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe
in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Kranjska Gora (točka 7),
6. Razno.
Vabilu za sklic seje je bilo za zunanje člane odbora priloženo naslednje gradivo k 1. in 4. točki
dnevnega reda:
- Program dela RAGOR za leto 2015,
- Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2015 – druga obravnava,
- Predlog odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in
namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Kranjska Gora.
Na seji so člani odbora prejeli naslednje gradivo k 2. in 5. točki dnevnega reda:
- Poročilo dela za leto 2014 in plan dela za leto 2015 RDO Gorenjske,
- Sistemizacija delovnih mest in plačnih razredov LTO Zavod za turizem Kranjska Gora,
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-

Sklep Državnega sveta za spremembo zakonodaje, ki ureja dimnikarsko službo.

K TOČKI 1:
Predstavnica RAGOR-ja Eldina Čosatović je podrobno predstavila plan dela za leto 2015 in
člane odbora seznanila z aktivnostmi, ki jih RAGOR izvaja za občino Kranjska Gora na področju
podjetništva in gospodarstva. Izpostavila je naslednje projekte, ki so med našimi občani dobro
sprejeti: podjetniški krožki, spodbujanje podjetništva, lokalno podjetniški center, VEM,
ustvarjalni podjetnik in obveščanje. Opozorila je, da država v letu 2015 ne namenja sredstev za
odpiranje novih S.P.-jev, zato bi bilo smiselno zagotoviti sredstva v občinskem proračunu. V
razpravi so člani odbora pohvalili aktivnosti RAGORJA, Branka Vovk je povedala, da občina
Kranjska Gora namenja za projekte, ki jih RAGOR izvaja cca. 44.000 €, kar je precej več, kot
namenjajo za delo sosednje občine preračunano na prebivalca. Člani odbora so pohvalili
usmeritev agencije, da sredstva za delovanje pridobiva tudi s kandidaturo na mednarodnih
projektih. V prihodnje bo več pozornosti potrebno posvetiti lokalni samooskrbi (zadružni prodaji
domačih izdelkov) in pridobivanju EU sredstev v novi finančni perspektivi 2015-2020 (problem
predstavlja dejstvo, da država še ni sprejela ustreznih predpisov za črpanje sredstev).
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je seznanil s predstavitvijo dela
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske RAGOR za občino Kranjska Gora in Planom dela
za leto 2015.
K TOČKI 2:
Aktivnosti Regionalne destinacijske organizacije RDO Gorenjske in Plan dela za leto 2015 je
predstavila direktorica Turizma Bled in RDO Gorenjske Eva Štravs Podlogar. Delo opravljajo za
18 gorenjskih občin, v letih od 2011 do 2013 so izvedli številne projekte v vrednosti cca.
700.000 € in prejeli cca. 380.000 € nepovratnih EU sredstev. V letu 2014 pa so izvedli za
115.000 € nalog ter od tega pridobili 35.000 € sredstev od gospodarstva. Podrobneje je
predstavila izvedene projekte (promocijsko gradivo, sejemske predstavitve, brošure, spletno
predstavitev, oglaševanje in razvoj novih produktov) in plan dela za leto 2015. V razpravi so
člani odbora poudarili pomen skupnih aktivnosti na področju turizma in pozitivne učinke za
celotno Gorenjsko. Klavdija Gomboc je povedala, da se iz predstavljenih aktivnosti in poročila
vidi, da je bil denar občine Kranjska Gora, ki je namenjen sofinanciranju delovanja RDO-ja,
porabljen namensko in učinkovito. Člani odbora pa so izpostavili pomanjkanje informacij glede
dela in produktov RDO-ja, zato so predlagali, da se ob vsakem novem produktu organizira
predstavitev v Kranjski Gori, na katero naj bodo povabljeni predstavniki turističnih ponudnikov
v občini Kranjska Gora. Eva Štravs Podlogar se za pobudo zahvalila, nanjo se bo RDO odzvala.
Člane odbora povabila na ogled regionalnega razvojnega centra na Bledu.
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je seznanil s predstavitvijo dela
Regionalne destinacijske organizacije RDO Gorenjske in Programom dela za leto 2015.
K TOČKI 3:
Zapisnik 1. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, z dne 23.12.2014, je bil
soglasno potrjen.
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K TOČKI 4:
Občinska uprava pripravi seznam odlokov, ki sodijo v pristojnost odbora in ga pošlje članom
odbora po elektronski pošti.
K TOČKI 5:
Člani odbora so se seznanili z gradivom za 4. sejo občinskega sveta. Članica odbora Jerneja
Smole bo pripravila popravke Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Kranjska Gora in
jih posredovala občinski upravi. Predlaga, da se njeni popravki preučijo in upoštevajo v predlogu
besedila odloka.
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednja sklepa:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je v okviru pristojnosti seznanil s
predlogom proračuna za leto 2015 za drugo obravnavo in predlaga občinskemu svetu, da
Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2015 sprejme.
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je v seznanil z vsebino Odloka o
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve
zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Kranjska Gora in predlaga občinskemu
svetu, da odlok z upoštevanimi popravki, sprejme.
K TOČKI 6:
Klavdija Gomboc je predstavila kratko poročilo o aktivnostih TD Kranjska Gora v zvezi s
projektom naravnega kopališča Jasna, posredovala ga je županu in direktorici občinske uprave.
Na eno od prihodnjih sej odbora se povabi poslanko DZ Marušo Škopac in se ji predstavi
aktualno problematiko s področja gospodarstva.
Rajko Puš je na kratko predstavil prizadevanja Državnega sveta RS za spremembo zakonodaje
na področju izvajanja dimnikarskih storitev.
Seja je bila zaključena ob 18:55 uri.

Zapisal:
mag. Rajko Puš,
višji svetovalec I

Podpredsednica odbora:
Branislava Vovk
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