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Št.: 322-7/2015-2
Datum: 24.12.2014

ZAPISNIK
1. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarskejavne službe, kije bila v türek 23.12.2014 ob 18.
Uri v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Navzoěi:
Člani odbora: Žiga Židan predsednik., Branislava Vovk, Sonja Kavalar, Branko Hlebanja, Izidor
Podgornik, Klavdija Gornboc in Jerneja Smole.
Služba za gospodarstvo in gospodarske jayne službe: mag. Rajko Puš.
Odsotni: /

Za sejo je bil predlagan in soglasno sprejet naslednji DNE VNI RED:
1. Izvolitev podpredsednika odbora;
2. Osnutek proračuna za leto 2015 (področje gospodarstva in gospodarskih javnih služb);
3. Razno.

Vabilu za sklic seje je bilo za zunanje člane odbora priloženo naslednje gradivo k 2. točki
dnevnega reda:
predlog Odloka o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2015 (področje gospodarstva in
gospodarskihjavnih služb).
-

Predsednik odbora g. Žiga Židan je v uvodnem nagovoru pozdravil navzoče in predstavil
posamezne člane odbora.

KTOČKI1:
Predsednik odbora je predlagal go. Branislavo Vovk za podpredsednico odbora. Soglasno je bil
sprejet naslednji sklep:
Za podpredsednico Odbora za gospodarstvo in gospodarske jayne službe se jmenuje
Branislava Vovk.
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KTOČKI2:
Predsednik odbora Žiga Židan poda uvodno obrazložitev predloga Odloka o proračunu Občine
Kranjska Gora za leto 2015, kj je v 15 dnevni obravnavi. Obrazložitev posameznih postavk je
podal Rajko Puš. V razpravi so člani odbora podali naslednja mnenja k predlogu proračuna:
na LTO je 7 redno zaposlenih zato ni potrebe po dodatnem zaposlovanju študentov, občinska
uprava na pripombo opozori direktorico LTO-ja, strošek za promocijo je previsok, na sejmih,
kjerje prisotno turistično gospodarstvo. ni potrebe po sodelovanju LTO-ja;
višina sredstev za plače na LIQ je previsoka, zato naj direktorica pripravi poročilo o višini
plač po posameznih delovnih mestih;
strošek občine za fnanciranje Regionalne destinacijske organizacije Gorenjska (RDO) je
previsok, zato se povabi djrektorico zavoda Turizem Bled, kj upravlja RDO, na predstavitev
projektov. Preučiti je potrebno možnosti za znižanje sredstev, kj jih plačuje Občina Kranjska
Gora, občinska uprava naj preveri pogodbene obveznosti občine;
sanacija jn ureditev jezer v Jasni: članica odbora ga. Klavdija Gomboc se ne strinja s
pripombo člana OS Jureta Zerjava na 3. seji OS, daje TD Kranjska Gora želelo neupravičeno
pridobiti sredstva iz občinskega proračuna za sanacijo in ureditev jezer Jasni, zato bo
pripravila poročilo in ga posredovala pristojnim;
problem organizacije prireditev za društva je predvsem v pridobivanju raznih dovoljenj in
soglasij, zato člani odbora pričakujejo aktivnejšo strokovno vlogo LTO, kj bi lahko za
društva pridobivala dovoljenja in soglasja, kar bj bilo racionalnejše in bolj sistemsko in
dolgoročno urejeno;
občina bi rnorala spodbujati zaposlovanje, predvsem mladih za ustanavljanje sp-jev in
podj etij;
občinska uprava naj z RAGOR-jem preuči možnosti za sofinanciranje samozaposlovanja
mladih.
—

—

—

—

—

—

—

Po razpravi So člani odbora soglasno sprejeli naslednje mnenje:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske jayne síužbe se je v okviru pristojnosti seznanií s
predlogom proračuna za leto 2015 in predlaga, da se Odlok o proračunu občine Kranjska
Gora za leto 2015 posreduje v drugo obravnavo.
KTOČKI3:
Predsednik je poj asnil, kako si predstavlja delo odbora v tem mandatu:
seje odbora bodo v ponedeljek, pred obč insko sejo, ob 17. Uri;
odbor bo obravnaval točke iz dnevnega reda občinske seje, ki So V njegovi pristojnosti;
člani naj gradiva pregledajo in aktivno sodelujejo s pobudami, predlogi in konstruktjvnimj
vprašanji.
-

-

-

Predsednik je seznanil člane odbora, da je bilo v zvezi z odlokom o oglaševanju in plakatiranju,
prisotnega precej negodovanja občanov zaradi novih nepreglednih označevalnih tabel ob
regionalni cesti v Kranjski Gorj, zato je potrebno narediti revizijo odloka in uporabiti
označevalni sistem, kj je v Kranjski Gori že bil (kovinski lok z grbom in lesenimi stebri).
Imenovati je potrebno delovno skupino, kj bo jzvedla projekt legalizacije kolesarskih poti v
naravnem okolju, kj jih v turjstični občini primanjkuje in jih nujno potrebujerno. Preveriti je
potrebno, kakšnj so pogoji za prodajo izdelkov pred trgovinami na javnihpovršinah. Clanom
odbora naj se posreduje pregled vseh odlokov, ki jih »odbor pokriva«. Zupana in pristojne
inštitucije naj se pozove k aktivnemu reševanju problema zelenih zim in podjetja RTC Zičnice
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Kranjska Gora. Ga. Gomboc je povedala, da bi morala glede na situacijo občina preko
turističnega gospodarstva zagotoviti vsaj 26 % kapitalski delež v družbi. Odbor predlaga naj
občinska uprava pripravi dolgoročno vizijo vlaganj v žičnice skupaj s strateškimi partnerji, ki
bodo vlagali v žičnice in hotele v Kranjski Gori.
Ga. Kavalar je opozorila na nevzdržno situaeijo plačevanja avtorskih pravic, kj jih zahtevajo
agencije zajavna predvajanja glasbe na različnih prireditvah. Meni, da to duši gospodarstvo, zato
naj se na problem opozorijo pristojne državne institucije, tudi preko RAGOR-ja in koordinacije
županov Zgornje Gorenjske. Ga. Gomboc: problematika turističnega gospodarstva naj se
predstavi tudi poslanki Državnega zbora Maruši Skopac.
G. Podgornik prosi za en tiskati izvod proračuna za leto 2015, ko bo sprejet.

Sejaje bila zaključena ob 19:54 uri.

Zapisal:
rnag. Rajko Puš,
višji svetovalec I

Predsednik odbora:
Ziga Zidan 1.r.
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