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ZAPISNIK

14. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v ponedeljek,
27.03.2017 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora (I. nadstropje).
Prisotni člani odbora: Žiga Židan – predsednik, Jerneja Smole, Klavdija Gomboc, Branka
Vovk, Izidor Podgornik in Branko Hlebanja
Odsotnost opravičila: Sonja Kavalar
Ostali prisotni: Maruša Škopac – poslanka v DZ, Eldina Čosatović – RAGOR, Vida Černe.

Predsednik Odbora je najprej pozdravil vse prisotne ter predlagal naslednji dnevni red seje:
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje odbora
2. Obravnava gradiv za 16. sejo Občinskega sveta
- 12. Točka – Poročilo o delu RAGORja v letu 2016 in Program dela RAGORja za
leto 2017
- 13. Točka – Informacija o spremembi cen storitev zavetišča Perun
3. Pobude in vprašanja
Člani Odbora so dnevni red seje soglasno potrdili.

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje odbora
SKLEP 13/1: Zapisnik 13. seje odbora se soglasno potrdi.
Predsednik Odbora je prisotnim predstavil gospo Marušo Škopac, poslanko v Državnem
zboru in predlagal, da se seja nadaljuje s 3. točko dnevnega reda. Poslanka je na kratko
predstavila način dela v Državnem zboru in funkcijo tega zakonodajnega telesa. Prisotnim je
pojasnila, da zakone vsebinsko pripravljajo na resornih ministrstvih. Šele po opravljenem
medresorskim usklajevanju so besedila zakonov predstavljena poslancem.
Ugotavlja, da je za našo Dolino najbolj pereč zakon o Triglavskem narodnem parku in meni,
da v zadnjem času kljub vsemu opaža, da na tem področju potekajo živahna usklajevanja med
župani tangiranih občin in upravljavcem TNP.
V nadaljevanju so bila poslanki Maruši Škopac predstavljena naslednja vprašanja oz. pobude:
1. V medresorski obravnavi je Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Občina Kranjska
Gora je bila preko Skupnosti občin Slovenije zelo aktivna glede vprašanj pavšalne
turistične takse in povišanja vrednosti točke turistične takse. Z ZSRT je namreč
predvideno povišanje turistične takse in le-to se bo namenilo za financiranje delovanja

Slovenske turistične organizacije. Občine, tudi ostale občine Bled, Bohinj, Piran,
Bovec in njihove turistične organizacije so predlagale, da zakonodajalec predvidi
druge vire in sicer sredstva igralniških koncesij, ki se stekajo direktno v državni
proračun in sredstva pobrana od gospodarskih subjektov, ki od turizma dejansko živijo
in nič ne prispevajo za razvoj le-tega.
2. Problem Kranjske Gore je športna in turistična infrastruktura. Le-to, predvsem umetno
zasneževanje, potrebujemo za preživetje in obstanek zimske sezone. V letošnji zimi je
bilo spet očitno, da smučanje brez umetnega zasneževanja ne bi bilo mogoče,
posledično bi ne bilo zimske sezone in zaslužka. To zasneževanje pa financira le
podjetje RTC. Raziskave so pokazale, da je multiplikativni učinek zasluženih sredstev
glede na prodano karto ena proti šest. Tako za vsak Euro, ki ga podjetje RTC Žičnice
zasluži od prodaje smučarskih kart, kraj in gospodarstvo zaslužita 6 Eurov. Potrebno
je poiskati zakonito možnost, da bi v financiranje umetnega zasneževanja lahko
vlagala tudi občina oziroma, da bi prispevali vsi v kraju.
Klavdija Gomboc je predlagala, da se sredstva, ki so v občinskem proračunu
načrtovana za čiščenje cest v zimskem času in zaradi slabe zime niso izkoriščena,
prenesejo za namen izvedbe zasneževanja. Tako bi, preko občinskega proračuna, k
tako pomembnemu zasneževanju, prispevali vsi v kraju.
3. Predstavniki žičnic so se sestali tudi s predstavniki resornega ministrstva in državno
sekretarko na Ministrstvu za gospodarstvo. Razpravljali so o izgradnji infrastrukture,
ki je za razvoj turizma izrednega pomena. Izgradnja gondole bi za poletni turizem
destinacije pomenila veliko. Na ministrstvu niso naklonjeni možnosti, da bi bila
kranjskogorska gondola dostavna žičnica. Vsekakor je potrebno poiskati možnosti, da
k izgradnji pristopi tako občina kot ostalo gospodarstvo v občini. Na ministrstvu so
poudarili, da že zdaj obstaja možnost, da občina vstopi v projekt in sofinancira
izgradnjo po vzoru drugih občin (Bovec, Kamnik idr). To bi bilo možno preko
podjetja Infrasport ali z ustanovitvijo novega podjetja, ki bi skrbelo za turistično in
športno infrastrukturo v turistični destinaciji.
4. Na področju kmetijstva je kar nekaj pereče problematike in sicer je najbolj moteče to,
da se kmetje soočajo s pretirano birokracijo. Novi predpisi s področja DDV namreč
določajo, da kmet, ki ima več kot 7.500 EUR prihodkov (vključen je tudi katastrski
dohodek in subvencije), postane zavezanec za DDV. Predlog, da se ta cenzus dvigne
na vsaj 15.000 EUR je že bil posredovan zakonodajalcu preko branžne zbornice,
vendar je bil poslanki posredovana pobuda, da se tudi ona zavzame za spremembo
predpisa.
5. Naslednji problem je pojav zveri v Karavankah. V Karavankah praktično ni več
drobnice, saj jih zveri ogromno pokončajo, kmetje pa se proti njim ne morejo boriti.
6. Kmetom se obeta tudi povečanje katastrskega dohodka in v kratkem, zaradi naravnih
nesreč, tudi povečanje katastrskega dohodka na gozd.
7. Kmetje si želijo, da bi lahko registrirali več dopolnilnih dejavnosti – recimo, kmet ne
more registrirati dopolnilne dejavnosti kot smučarski učitelj, čeprav vsi vemo, da je to
sprejemljiva zimska zaposlitev za kmeta.
8. Problematičen je tudi Zakon o gozdovih, čeprav je bil že popravljen, saj so kmetje –
lastniki gozdov prvotno odgovarjali za vse nesreče gobarjev in drugih nabiralcev oz.
sprehajalcev v njihovih gozdovih.
9. Opaziti je špekulativne nakupe kmetijskih zemljišč v občini. Ko je naprodaj kmetijsko
zemljišče, bi jo domači kmet kupil po realni ceni, vendar višjo ceno, ki je domači kmet
ne zmore, ponudi »kmet« iz Prekmurja.
10. Dejstvo je, da je položaj kmetov, ki kmetujejo na območju kot je naše in ravninskih
kmetov, neenak. Kmetijska politika je prilagojena ravninskim, velikim kmetom,

medtem ko gorske kmete zaradi razdrobljene dejavnosti ter kratke rastne in rodne
sezone dodatno obremenjujejo še birokracija in zahtevni predpisi. Posledično kmete to
duši, jih omejuje in dolgoročno sili v opuščanje dejavnosti oziroma zapuščanje kmetij.
V naši bližnji okolici so rešitve (Avstrija) tega problema preverjene in delujejo, zato ni
potrebno odkrivanje tople vode, le dobro prakso prenesti na naše območje.
11. S področja komunale pa je bil poslanki posredovan članek na temo malih čistilnih
naprav oz. alternative tem – neprepustne greznice. Preučiti bi bilo potrebno ali je
smiselno vztrajati na zahtevi uvedbe malih čistilnih naprav.
12. V vaseh se ukinjajo pošte in ta ukrep se obeta tudi Mojstrani. Glede na to, da je pošta
namenjena tudi starejšim občanom, bi bila ta izguba velika. Prav tako bi bila to velika
izguba za turizem v kraju. Predvsem pa v oči bode dejstvo, da Mojstrana nima veliko
manj občanov oz. gospodinjstev kot Kranjska Gora in nihče ne razmišlja o ukinitvi
pošte v Kranjski Gori.
Ob koncu je poslanka posredovala še nekaj dejstev glede EU sredstev. V tem programskem
obdobju na razpolago večinoma ni nepovratnih sredstev ampak so na razpolago poceni in
povratna sredstva. V ospredju je rentabilnost izvedbe projektov, saj so bile izkušnje iz
prejšnjega obdobja, da je bilo izvedenih tudi veliko nerentabilnih in nesmiselnih investicij.
Poslanki se posreduje vsa pisna gradiva vezana na nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma
in ostala pisna gradiva za predstavljeno problematiko.
Ad 2. Obravnava gradiv za sejo Občinskega sveta
13. Točka – Poročilo o delu RAGORja v letu 2016 in Program dela RAGORja za leto
2017
Seje se je udeležila predstavnica RAGORja, Eldina Čosatović. Gradiva so člani odbora prejeli
z vabilom.
Branka Vovk, ki je predstavnica Občine Kranjska Gora v Svetu zavoda RAGOR je podala
kratko poročilo.
Po obravnavi gradiv in poročil ter kratki razpravi, so se člani seznanili s Poročilom o delu
RAGORja v letu 2016 in Programom dela RAGORja za leto 2017.
14. Točka – Informacija o spremembi cen storitev zavetišča Perun
Gradiva so člani odbora prejeli z vabilom. Z gradivi so se seznanili in izrazili mnenje, da bi
bilo bolj racionalno, če bi Zavetišče Perun racionaliziralo stroške poslovanja in ne dvigalo
cene oz. jih usklajevalo z rastjo stroškov.

Ad 3.
Klavdija Gomboc je posredovala sledeče pobude:
- Kupita naj se dva nova defibrilatorja in sicer bi bila pozimi locirana na smučišču v
Podkorenu in v Kranjski Gori, poleti pa bi se prestavila na druge lokacije.
- Postavi naj se nov informacijski lok in sicer na lokaciji ob Vršiški cesti, na mestu kjer
zdaj stoji reklamna tabla apartmajev Kaja.
- Po hitrem postopku naj se popravi Odlok o oglaševanju in sicer naj se omogoči enotno
oglaševanje na uličnih svetilkah, ostale neenotne table pa naj se odstranijo.
- Podala je informacijo o tem, da so v času zimske sezone na parkirišču za avtodome
ljudje postavili prikolice in za posredovanje ni pristojen nihče, ne Policija in ne MIR.

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.
Zapisala: Vida Černe
Predsednik odbora
Žiga Židan l.r.
Poslano:
- vsem prisotnim
- arhiv

