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ZAPISNIK
3. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v torek 21.4.2015 ob 19.
uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Navzoči:
Člani odbora: Žiga Židan predsednik, Branislava Vovk, Sonja Kavalar, Branko Hlebanja, Izidor
Podgornik, Klavdija Gomboc in Jerneja Smole.
Vabljeni: Henrika Zupan, Komunala Kr. Gora d.o.o., Bizjak Robert, ČD SHW d.o.o., Mirjam
Žerjav, LTO d.o.o., Blaž Veber, Infrasport d.o.o..
Služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe: mag. Rajko Puš.
Odsotni: /
Člani odbora so na seji prejeli gradivo še za dve točki dnevnega reda, zato je bil predlagan in
soglasno sprejet naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pregled in potrditev zapisnika 2. seje odbora;
Poslovno poročilo LTO-ja Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora za leto 2014 in
program dela LTO-ja za leto 2015;
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda za leto 2014 – WTE Projektna družba Kranjska Gora d.o.o., Služba za
gospodarstvo in gospodarske javne službe;
Uskladitev cen storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih in padavinskih odpadnih voda v občini Kranjska Gora;
Letno poročilo 2014 in poslovni načrt za leto 2015 – Komunala Kranjska Gora d.o.o.;
Povečanje osnovnega kapitala s finančnim vložkom v družbo Infrasport d.o.o.;
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015 - pregled sprememb1.
rebalans proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015;
Laboratorij za rastlinsko aplikativno citogenetiko: Testno poročilo;
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015;
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini
Kranjska Gora;
Razno.
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Vabilu za sklic seje je bilo za zunanje člane odbora priloženo naslednje gradivo:
Zapisnik 2. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe;
Letno poročilo 2014, poslovni načrt za leto 2015 in plan porabe amortizacije v letu 2015
– Komunala Kranjska Gora d.o.o.;
Pregled sprememb 1. Rebalans proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015;
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda za leto 2014 – WTE Projektna družba Kranjska Gora d.o.o., Služba za
gospodarstvo in gospodarske javne službe;
Laboratorij za rastlinsko aplikativno citogenetiko: Testno poročilo;
Poročilo o obratovanju CČN Jesenice in odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla
za leto 2014 – JEKO-IN d.o.o. Jesenice;
Poslovno poročilo LTO-ja Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora za leto 2014 in
program dela LTO-ja za leto 2015;
Uskladitev cen storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih in padavinskih odpadnih voda v občini Kranjska Gora;
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015;
Poslovno poročilo LTO-ja Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora za leto 2014 in
program dela LTO-ja za leto 2015.
Na seji so člani odbora prejeli Pregled odlokov iz pristojnosti Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe ter gradivo k 6. in 10. točki dnevnega reda:
- Povečanje osnovnega kapitala s finančnim vložkom v družbo Infrasport d.o.o.;
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini
Kranjska Gora.
K TOČKI 1:
Zapisnik 2. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, z dne 9.2.2015, je bil
soglasno potrjen.
K TOČKI 2:
Mirjam Žerjav je predstavila gradivo za 5. sejo občinskega sveta. V razpravi so bila postavljena
naslednja vprašanja:
- Zakaj se pri imenu LTO uporablja le ime Kranjska Gora, ne pa tudi drugi kraji?
- Kdo spremlja analitiko Googla in »kliping« (spremljanje medijev)?
- Zakaj je bil svet zavoda sklican le trikrat v letu 2014?
- Ali se je selitev TIC-a izkazala kot dobra poteza?
- Kdaj bo startno mesto Alpe Adria Bike festivala v Kranjski Gori?
- Kako so sprejete nove usmerjevalne table v Kranjski Gori?
Odgovore je podala Mirjam Žerjav: LTO uporablja ime v skladu z aktom o ustanovitvi, ime
Kranjska Gora se uporablja za zaokroženo turistično območje (destinacijo) in promovira vse
kraje v občini. Analitiko Googla spremlja sodelavka na LTO, »kliping« je žal predrag. Svetu
zavoda bo posredovana pripomba odbora o številu sestankov. Lokacija TIC-a je dobra, v času
sezone beležijo do 500 obiskovalcev dnevno, poskrbeti je potrebno za dodatno označitev.
Organizacija festivala je povezana z zagotovitvijo sredstev, Beljak namenja 100.000 € za
zagotovitev startnega mesta (LTO cca 15.000 €). Usmerjevalne table ob regionalni cesti so bile
izdelane na podlagi elaborata in zahtev zakonodaje. Mišljeno je bilo, da se označuje cone, ki
pripeljejo turista, na podlagi več tabel, do končne lokacije. V naseljih ostanejo usmerjevalne
table v obliki loka.
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V nadaljevanju je Mirjam Žerjav predstavila plan dela za leto 2015 in odbor obvestila, da se z
rebalansom proračuna zagotavljajo sredstva za izvedbo prireditev Veselo v Kranjsko Goro in
svečanega koncerta »ob Ruski kapelici«. G. Hlebanja je opozoril, da je potrebno kolesarje na
nevarnosti del v gozdu ustrezno opozoriti. Ga Gomboc pa je povedala, da prihaja v sistemu
obnove sprehajalnih poti do nejasnosti na relaciji Občina - Komunala - društva, glede izbire
izvajalca in zagotavljanja sredstev, zato se dela ne izvajajo. Ker se turistična sezona približuje, je
na to potrebno takoj opozoriti pristojne na občini.
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je seznanil s Poslovnim poročilom
LTO-ja Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora za leto 2014 in programom dela LTO-ja
za leto 2015.
K TOČKI 3:
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
za leto 2014 – WTE Projektna družba Kranjska Gora d.o.o., je podal Robert Bizjak, predstavnik
koncesionarja, poročilo Službe za gospodarstvo in gospodarske javne službe oz. RO pa Rajko
Puš.
V razpravi je g. Podgornik vprašal, ali ne bi bilo ceneje Zg. Radovno opremiti s kanalizacijskim
omrežjem in eno ČN. Predstavnika sta pojasnila, da bi bila izvedba predraga, zato se je občina
odločila subvencionirati MČN, kjer imajo lastniki možnost izgradnje ene MČN za več objektov,
kar je za njih ugodnejše tudi s finančnega vidika. Pri večlastniškem objektu se strošek porazdeli
med lastnike, v skladu z lastniškimi deleži ali na podlagi medsebojnega dogovora med lastniki.
Občani Zg. Radovne so bili o aktivnostih občine, glede sofinanciranja MČN v letu 2014, sproti
obveščani.
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je seznanil s Poročilom o izvajanju
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2014 –
WTE Projektna družba Kranjska Gora d.o.o., Služba za gospodarstvo in gospodarske
javne službe.
K TOČKI 4:
Bizjak Robert je predstavil gradivo za uskladitev cen storitev obvezne gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v občini Kranjska Gora, ki ga je
pripravila občinska uprava na podlagi elaborata izvajalca javne službe. Spreminjajo se cene
omrežnine, ki je določena na podlagi vrednosti oz. amortizacije javne infrastrukture, medtem, ko
se cene storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ne spreminjajo.
Člani odbora na predstavitev niso imeli pripomb in so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je seznanil z uskladitvijo cen
storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in
padavinskih odpadnih voda v občini Kranjska Gora in predlaga občinskemu svetu, da
uskladitev cen potrdi.
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K TOČKI 5:
Letno poročilo 2014 in poslovni načrt za leto 2015 je, za javno podjetje Komunala Kranjska
Gora d.o.o., podala direktorica Henrika Zupan. Člane odbora je zanimalo predvsem, če je možno
pridobiti kakšne stimulacije za vestno ločevanje odpadkov in če se lahko pridobi podrobnejša
analiza vode iz »Anjcelnovega« zajetja na Dovjem. Ga. Zupanova je povedala, da država še ne
predvideva dodatnih stimulacij za uporabnike, zato delavci komunale skupaj z inšpektorjem MIR
opravljajo nadzor nad odlaganjem odpadkov. Predlagajo, da bi občanom približali storitve tako,
da bi komunala nabavila zabojnike in jih dala gospodinjstvom v uporabo, poleg tega pa
predlagajo, da bi se cena storitve zbiranja odpadkov oblikovala tako, da bi vključevala tudi
ravnanje z biološkimi odpadki. Na ta način bi lahko izločili še več bioloških odpadkov iz
mešanih komunalnih odpadkov. Za ta korak pa je potrebno spremeniti občinski predpis. Vzorci
vode se interno pregledujejo (178 vzorcev v letu 2014). Pregleduje jih nacionalni laboratorij v
Kranju, poleg tega je bilo leta 2014 vzetih še 52 vzorcev državnega monitoringa. Vzorčenje vode
se izvaja na celotnem območju države za približno enake parametre (mikrobiologija). Vzorčenje
na »trihalometane« se izvaja enkrat letno. Vsi materiali in sredstva, ki se uporabljajo za
vodooskrbo, imajo ustrezne ateste. G. Podgornika je zanimalo, zakaj se ne nadaljuje z montažo
števcev za porabo vode na vrtovih. Ga. Zupan je pojasnila, da bi bili uporabniki od uvedbe nove
uredbe dalje zavezani plačevati omrežnino za dva števca, kar ni smiselno in je za uporabnike
predrago.
Člani odbora so po razpravi soglasno sprejeli naslednji sklep:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je seznanil z Letnim poročilom 2014
in poslovnim načrt za leto 2015 – Komunala Kranjska Gora d.o.o.;
K TOČKI 6:
Dodatno gradivo - povečanje osnovnega kapitala s finančnim vložkom v družbo Infrasport
d.o.o. je predstavil direktor družbe Blaž Veber. Gre predvsem za zagotavljanje konkurenčnosti v
turistični ponudbi. Sredstva v višini 25.000 € se nameni za nujna vzdrževalna dela na 10 let
starem objektu, 100.000 € pa bo družba namenila za nakup turističnega avtobusa, ki ga bo sama
tržila. V nadaljevanju je direktor podrobneje predstavil poslovni načrt uvedbe turističnega
avtobusa na relaciji Planica - Peričnik.
Člani odbora so projekt podprli in soglasno sprejeli sklep:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe podpira izvedbo vzdrževalnih del v
dvorani Vitranc in uvedbo turističnega avtobusa, zato predlaga občinskemu svetu, da
sprejme sklep o dokapitalizaciji podjetja Infrasport d.o.o..
K TOČKI 7:
Spremembe – 1. rebalans proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015 je predstavil Rajko Puš.
Dodatnih vprašanj ni bilo.
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Člani odbora so soglasno sprejeli sklep:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga občinskemu svetu sprejem 1.
rebalansa proračuna za leto 2015.
K TOČKI 8:
Rajko Puš je članom odbora predstavil testno poročilo Laboratorija za rastlinsko aplikativno
citogenetiko. Meritve so bile opravljene meseca marca 2015, rezultati so dobri.
K TOČKI 9:
Gradivo in razloge za predlog subvencioniranja cene je predstavil Rajko Puš. Dodatnih vprašanj
ni bilo.
Člani odbora so soglasno sprejeli sklep:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga občinskemu svetu sprejem
sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene obvezne občinske gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015.
K TOČKI 10:
Občinska uprava je zaradi spremenjenih pravil EU pripravila nov pravilnik o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora. Predstavil ga je
Rajko Puš. Člani odbora so predlagali, naj bo čim prej objavljen razpis za dodelitev sredstev, po
možnosti že v naslednji številki občinskega glasila Zgornjesav´c.
Člani odbora so soglasno sprejeli sklep:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga občinskemu svetu sprejem
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za razvoj gospodarstva v občini Kranjska
Gora.
K TOČKI 11:
Predsednik odbora Žiga Židan je predlagal, da se odbor sestaja enkrat mesečno, ne glede na
razpored sej občinskega sveta in obravnava tematiko z delovnega področja odbora. Pred sejo
občinskega sveta se odbor sestane in obravnava točke iz pristojnosti odbora, ki so na dnevnem
redu seje OS. Odbor je predlog soglasno podprl. Dodatnih vprašanj ali pobud ni bilo.
Seja odbora je bila zaključena ob 22:00 uri.

Zapisal:
mag. Rajko Puš,
višji svetovalec I

Predsednik odbora:
Žiga Židan
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