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ZAPISNIK

12. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v ponedeljek, 21.
novembra 2016 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora (I. nadstropje).
Prisotni člani odbora: Žiga Židan – predsednik, Jerneja Smole, Klavdija Gomboc, Sonja
Kavalar, Branka Vovk, Izidor Podgornik in Branko Hlebanja
Ostali prisotni: Vesna Kunšič, Vida Černe.
Seja Odbora se je snemala in zapis je shranjen v arhivu Občine Kranjska Gora. Zapisnik
povzema le bistvene povzetke in sklepe sestanka.
Predsednik Odbora je najprej pozdravil vse prisotne ter predlagal naslednji dnevni red seje:
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje odbora
2. Obravnava predloga Proračuna občine Kranjska Gora za leto 2017
3. Pobude in vprašanja – Člani odbora so pozvani, da predloge in pobude pripravijo
vnaprej ter jih skupaj s kratko vsebinsko razlago po elektronski pošti pred sejo
posredujejo ostalim članom.
Člani Odbora so dnevni red seje soglasno potrdili.

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje odbora
SKLEP 12/1: Zapisnik 11. seje odbora se soglasno potrdi.
Ad 2. Obravnava predloga proračuna za leto 2017
Predsednik Odbora je v uvodu povedal, da je predlog proračuna za leto 2017 v 15
dnevni javni obravnavi zato se je odbor tudi sestal. Pričakovati je, da se bomo sestali
pred decembrsko sejo občinskega sveta še enkrat, saj bodo na tej seji obravnavani
odloki Javnega podjetja Komunala, ki so v pristojnosti Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe.
Odbor obravnava proračun le v delu, ki se nanaša na delo odbora in člani odbora lahko
posredujejo pripombe in predloga sprememb proračuna, vendar morajo biti ti predlogi
uravnoteženi.

Žiga Židan je v nadaljevanju povedal, da je proračun sestavljen podobno kot v
preteklih dveh letih. Zakonsko predpisane obveznosti kot so šolstvo, zdravstvo, sociale
in kmetijstvo in ostalo ostajajo v enakih okvirih kot do sedaj. Investicijski del pa je
dokaj dinamičen in lahko pričakujemo več rebalansov, kar je odvisno od tega kako se
bodo projekti izvajali in kako jih bo možno realizirati.
Predviden je proračunski deficit, ki gre na račun tega, da je iz preteklega leta prenesena
rezerv in sredstva ki se bodo črpala tekom leta. Poraba je odvisna od tega kako se bodo
izvajali projekti.
Na seji je bila prisotna tudi strokovna sodelavka s področja kmetijstva in člani so
najprej razpravljali o proračunu s področja kmetijstva.
Branko Hlebanja je podal pobudo, da bi Občina zaradi pojava lubadarja in posledic v
gozdu, pomagala posameznikom pri pridobivanju nacionalne poklicne kvalifikacije
(NPK). Takšno izobraževanje, ki je sestavljeno iz treh dni teoretičnih predavanj in treh
dni praktičnih usposabljanj stane okoli 1.000 EUR. Vesna Kunšič je pojasnila da je to
možno, vendar se to lahko plačuje le izvajalcem – firmi ki to izvaja, ne individualno
posameznikom. Če bi to plačevali posameznikom pa je to potrebno zapeljati preko
razpisa in v skladu s pravilnikom o državnih pomočeh. Vse je možno, vendar je
potrebno že pravilno pričeti s postopkom, da bomo lahko sofinancirali izvajanje tega
tečaja.
Vovk Branka je postavila vprašanje glede sofinanciranja obnove kozolcev. Zanimalo jo
je, če morajo lastniki predložiti račune o obnovi kozolcev, da pridobijo sofinanciranje
obnove. Vesna Kunšič je pojasnila, da za obnovo kozolcev ni potrebno predložiti
računa in do subvencije je upravičen tudi lastnik, ki je sam oz. z lastnim delom kozolec
obnovil.
Klavdijo Gomboc je zanimalo ali so sredstva, ki so namenjena v proračunu za ureditev
projekta konjeniških poti v skladu s projektom, namenjena nadaljevanju dosedanjega
projekta ali gre za nov projekt. Vesna je pojasnila, da je bil v letošnjem letu popravljen
obstoječi projekt, saj je prvotno trasa konjeniških poti potekala po trasi kolesarske poti,
kar ni združljivo. Letos je tako podjetje Apus izdelalo nov projekt in na trasi od
Kranjske Gore do Mojstrane moramo pridobiti vsa soglasja lastnikov. Te aktivnosti
bodo izvedene v zimskem času. Z gospo Inko Stritar, ki ja najtrši oreh, smo dosegli
ustno soglasje za uporabo njenih zemljišč pod pogojem, da se ji ne dela škoda. Na tej
trasi so potem predvidena manjša dela in na Belem potoku je potrebno izdelati
pregrade. Nov projekt sicer predvideva nekaj višji znesek, kot je v proračunu in
potrebno se je dogovoriti ali bomo z rebalansom zagotovili dodatna sredstva ali se bo
projekt izvajal fazno.
V nadaljevanju je Klavdijo zanimalo še ali smo v celoti izvedli aktivnosti glede obnove
kozolcev. Vesna je pojasnila, da so si Turistična društva in župan malce drugače
predstavljali potek tega projekta. Izvedene so bile aktivnosti glede odstranitve
dotrajanih kozolcev na Dovjem. Za samo obnovo kozolcev pa je bilo med lastniki zelo
malo interesa. Klavdija je ugotovila, da je bil obnovljen en kozolec, čeprav je bilo
dogovorjeno, da se obnovijo trije in Vesna je pojasnila, da lastniki niso pripravljeni
plačati svojega deleža stroška obnove kozolcev (stroške občine 5.500€, strošek lastnika
1.000€). Dejstvo je, da se kmetje za spravilo sena poslužujejo drugih tehnologij in tako
nimajo interesa za obnovo obstoječih in propadajočih kozolcev.
Člani so v debati ugotovili, da bi bilo potrebno prepoznati določene kozolce kot
predmete kulturne dediščine in se obnove oz. ohranitve teh kozolcev lotiti drugače.

Tako bi lahko izpeljali obnovo v celoti. Strošek obnove ene brane, v celoti izdelane iz
macesnovega lesa, namreč znese preko 1.000€. Dogovorjeno je bilo, da se Turistična
društva ponovno pogovorijo z županom in skupaj poiščejo rešitev kako zaščititi vsaj
tiste kozolce, ki so v celoti leseni in vpisani v seznam kulturne dediščine. Obstaja
namreč bojazen, da bomo izgubili vse kozolce in to bi bila velika škoda. Dogovorjeno
je bilo, da Vesna Klavdiji posreduje seznam kozolcev, ki so vpisani v razvid kulturne
dediščine in na osnovi tega se pelje nadaljnje aktivnosti v smislu ohranjanja kozolcev
kot objektov kulturne dediščine.
V naslednjem letu je predvidenih 10.000€ za obnovo kozolcev in nekaj lastnikov je že
zainteresiranih za obnovo kozolcev, sredstva pa bomo potrebovali tudi za strošek
prestavitve kozolcev ob novi kolesarski stezi od Rateč do Planice.
Žiga Židan je spomnil na dogovor, da bi na eno izmed naslednjih sej povabili poslanko,
gospo Marušo Škopac in ji predstavili probleme, s katerimi se soočajo kmetje in
gospodarstveniki. Poudaril pa je, da je poslanki potrebno poleg predstavitve
problemov, nakazati tudi rešitve.
Branko Hlebanja je izpostavil problem, ki jih imajo kmetje in sicer je bila sprejeta
nova zakonodaja, ki določa, da so kmetje zavezanci za plačilo DDV in vodenju vseh
evidenc, če presežejo cenzus 7.500€. Za ostale podjetnike je ta cenzus 50.000€ in meni,
da v Ljubljani ne vedo o čem odločajo. Kmetje se soočajo se tudi s problemom zveri v
gozdovih, problem pa je tudi nabiranje sadežev, katerega vrednost je v rangu vrednosti
lesa. V Ljubljani ignorirajo te probleme. Te probleme je izpostavila tudi že zbornica in
druga združenja, vendar so te pripombe ignorirane.
Sklenjeno je bilo, da Žiga Židan povabi Marušo Škopac v ponedeljek, 12. decembra
2016 na sestanek Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Branka Vovk je prisotnim povedala, da so se dogovorili s Slovensko vojsko, da bodo
pomagali pri pogozdovanju na Dovjem. Posekanih je bilo preko 8 ha gozdnih površin
in na zelo strmih delih zaradi goloseka obstaja velika nevarnost erozije in plazenja
terena. Zato bodo vojaki pomagali pri sajenju 3000 drevesnih sadik in akcija steče v teh
dneh. Branka Vovk bo vojakom zagotovila malice in obvestila kmete o poteku akcije.
Izidor Podgornik je sicer že v lanskem letu dal pobudo na KS Mojstrana, da bi
zagotovili delavca preko javnih del, ki bi počistil zaraščene površine in sicer na Prodah
v Mojstrani in tudi na ostalih površinah, ki so javno dobro in za katere nihče ne skrbi.
To bi lahko zagotovili tudi v drugih krajevnih skupnostih in bi tako poskrbeli, da bi bila
okolica urejena in lepa. Predlaga, da se sredstva za zagotovitev tega vzamejo s
postavke zimske službe, saj meni, da je soljenje – posipanje cest prekomerno.
Člani odbora se strinjajo s tem, da je potrebno urejati okolico in da morajo biti kraji
urejeni ter ne smemo dovoljevati zaraščanja. Jerneja Smole je izpostavila dejstvo, da je
zimska služba zelo nepredvidljiva postavka, ki je odvisna od vremena in posledično
tudi poraba sredstev. Klavdija Gomboc predlaga, da se za urejanje takšnih, neurejenih
površin ob cestah in po vaseh zadolži JP Komunala, ki razpolaga s stroji, izkušnjami in
delavci. Ugotavlja, da ob državnih cestah vzdrževalec cest zelo pozno kosi obcestni
pas. Ta nepokošeni obcestni pas bi bilo potrebno redno kositi in vzdrževanje bi bilo
veliko lažje. Meni, da je urejenost vseh teh površin za turistične kraje zelo pomembna
in ker za te površine ni dobro poskrbljeno, so na turističnih društvih tudi kupili
kosilnice in jih bodo s prostovoljnim delom tudi urejali. Meni pa, da prostovoljci
takšno stanje lahko rešujejo le v izrednih primerih, saj imamo za urejanje teh površin
strokovne službe, ki imajo primerno mehanizacijo, za to usposobljene ljudi, ki so

plačani iz javnih sredstev. Predlog članov odbora je bil, da se za urejanje teh neurejenih
površin zadolži JP Komunala, saj se pojavljajo tudi invazivne rastline (Ambrozija,
Japonski dresnik) in je potrebno obcestne površine in ostale neurejene površine redno
oskrbovati.
Klavdija Gomboc je zastavila še vprašanje za koga se nabavlja nova gasilska lestev. Ta
lestev se nabavlja za PGD Kranjska Gora, ker bi bil remont obstoječe dražji kot nabava
nove lestve (kupljena bo rabljena).
Opozorila je tudi na postavljanje tabel in »onesnaževanje« našega prostora z raznimi
tablami. Primož Kapus, podjetje AMICUS namreč postavlja na kmetijskih zemljiščih
table, s kmeti sklene pogodbo za postavitev teh tabel, vendar svojih obveznosti ne
plača. Člane odbora je obvestila tudi o tem, da bo na zemljišču, ki je v lasti Francija
Mraka, na lokaciji za hotelom Kompas v Kranjski Gori, lociran lunapark. Lastnik tega
lunaparka je pridobil soglasje lastnika zemljišča, zdaj pa prosi podjetje RTC Žičnice za
uporabo obstoječih parkirišč ter možnost priklopa na obstoječo razsvetljavo tekaških
prog. Želi opozoriti tudi na to, da bo v mesecu februarju prisotno podjetje BMW in ti
bodo zasedli celotno parkirišče ob hotelu SKIPASS TRAVEL, polovico tega parkirišča
pa je sofinancirala tudi Občina Kranjska Gora. Želi opozoriti predvsem na to, da je
meseca februarja v Kranjski Gori višek zimske sezone in veliko pomanjkanje parkirnih
površin. Poleg tega opozarja na nered in zanima jo kdo pokasira za uporabo teh
parkirišč.
Pojavljajo se tudi primeri, da lastniki zemljišč dajo svoje zemljišče v najem oz. v
uporabo dvakrat. Na površinah ob vznožju smučišč namreč pridobijo odškodnino za
uporabo od podjetja RTC Žičnice. Hkrati pa so za uporabo tega istega zemljišča dali
soglasje za postavitev stojnice oz. prikolice v kateri bi prodajal svoje pivo. Podjetje
RTC Žičnice bo seveda s stališča varnosti na smučiščih poskrbelo za to, da bodo ob
vznožju smučišča takšne postavitve obravnavale pristojne inšpekcijske službe. Je pa
takšno stanje nevzdržno in popolni kaos bo le še dopolnil lunapark.
Jerneja Smole je vprašala ali letos bo drsališče v Kranjski Gori. Člani odbora so
mnenja, da bi kot zimsko središče drsališče potrebovali. Pobuda podjetja HIT Alpinea
za najem novega drsališča pa na občini ni bila podprta oz. se niso odločili za
sofinanciranje, saj bi bilo drsališče postavljeno na parkirišču, ki je v lasti podjetja.
Klavdija Gomboc je spomnila na obljubo oz. zavezo Športnega društva Kranjska Gora,
da bodo kraju vrnili drsališče. Ta zaveza ni bila izpolnjena kljub temu, da zimskošportno središče drsališče nujno potrebuje.
Žiga Židan je pojasnil, da so bili pogoji za vzdrževanje drsališča na lokaciji
Zagmajnico primerni, v Rutču ni tako. Pobude za izgradnjo drsališča in pokrite hale so
od nekdaj bile, vendar lokacija v Rutču ni primerna. Vedno se je razmišljalo tudi o
drugih lokacijah (OPPN pod Vitrancem), vendar do realizacije ni prišlo. ŠD tudi ni
sposobno takšnega drsališča postaviti in vzdrževati.
Klavdija Gomboc je tudi podala pobudo, da bi gospodarstvu dali možnost enotnega
oglaševanja na uličnih svetilkah, tako kot imajo to rešeno v mestnih občinah. Pojavljajo
se namreč table različnih velikosti in iz različnih materialov, ki jih posamezniki
nameščajo vsepovsod.
Izidor Podgornik je zastavil še vprašanje ali fotovoltaika na strehi Osnovne šola Josipa
Vandota v Kranjski Gori ne proizvede dovolj elektrike, da bi se financirala sama.
Pojasnjeno mu je bilo, da proizvede dovolj elektrike, vendar se zaradi upoštevanja

sofinaciranja postavitve iz Švicarskih skladov in nižjo subvencijo cene kWh, »ne
splača«.
Jerneja Smole je postavila vprašanje kaj predstavlja strošek investicijskega vzdrževanja
v Ljudskem domu v vrednosti skoraj 60.000€. Odgovor se ji posreduje naknadno z
elektronsko pošto.
Zastavila je tudi vprašanje glede aktivnosti, ki jih izvaja RAGOR. V spominu ima, da
je bilo dogovorjeno, da se te aktivnosti zmanjšajo. Res so v preteklem letu potekali
pogovori, da bi te programe (Mladi razveseljujejo starejše) izpeljali v šoli sami in
sredstva, ki bi jih prihranili, bi v šoli lahko porabili sami. Glede na to, da imajo v
osnovnih šolah izredno polne programe in veliko aktivnosti, nimajo časa, da bi izvajali
še dodatne programe, zato to še vedno vodi RAGOR.
Jerneja Smole je ugotovila tudi, da ima Turizem Kranjska Gora v proračunu
zagotovljena sredstva v enaki višini, kot v preteklih letih, prav tako Turistična društva,
čeprav je bilo dogovorjeno, da Turistična društva dobijo več sredstev. Klavdija
Gomboc je pojasnila, da je sodelovanje med turističnimi društvi in Turizmom Kranjska
Gora izredno dobro in da so predstavniki turističnih društev tudi člani Sveta zavoda
Turizma in tako lahko direktno prispevajo k delu Turizma. Ugotavlja, da se Blaž Veber
in njegovi sodelavci maksimalno trudijo in poslušajo tudi druge. Kar pa se ne more
urediti preko javnega zavoda pa se uredi preko turističnih društev, predvsem s
prostovoljnim delom. Rezultati so vidni, saj smo letos prejeli kar nekaj prestižnih
nagrad, več kot v preteklih 25ih letih.
Jerneja Smole ugotavlja, da Športni park Ruteč ne zaživi. Zanima jo ali bo tam kakšen
gostinski obrat, ki bo privabil več ljudi. Klavdija je ugotovila, da je park zanemarjen in
neurejen in tako tudi ni obiskan. Žiga Židan je pojasnil, da v ŠD Kranjska Gora že
nekaj časa vlada stihija in ni takšne energije, da bi društvo živelo in delovalo tako kot v
preteklosti. Vzdrževanje športnih objektov je drago in prezahtevno za društvo in župan
je že nakazal rešitev, ki naj bi bila celovita.
Branka Vovk je tudi vprašala koliko sredstev je namenjenih za spodbujanje
gospodarstva. Sredstva ostajajo v isti višini kot v preteklih letih.
Ob koncu je Klavdija Gomboc prenesla pohvalo z zbora krajanov in sicer pohvalo delu
župana, obeh podžupanov in tudi občinske uprave.
Sklep 12/2: Odbor na predlog proračuna za leto 2017 ni imel pripomb.
Izidor Podgornik je vsem prisotnim razdelil fotokopijo časopisnega prispevka z
naslovom Male čistilne naprave ali greznice, ki je bil objavljen v Gorenjskem Glasu.
Predlaga, da se ta tema obravnava na eni prihodnjih sej, predvsem pa da strokovne
službe preučijo možnost izgradnje greznic namesto malih čistilnih naprav.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisala: Vida Černe
Predsednik odbora
Žiga Židan l.r.
Poslano:
- vsem prisotnim
- arhiv

