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ZAPISNIK

4. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v sredo, 20. maja 2015
ob 19.00 uri v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora (I.nadstropje).
Prisotni člani odbora: Jerneja Smole, Klavdija Gomboc, Sonja Kavalar, Branko Hlebanja,
Izidor Podgornik, Žiga Židan - predsednik
Ostali prisotni: Vida Černe

Dnevni red:
1. Razno – obravnava pobud za spremembe odlokov in vprašanj, ki so bila do sedaj
postavljena na preteklih sejah

Predsednik Odbora je najprej pozdravil vse prisotne ter pojasnil, da je člane odbora sklical
zato, ker je bilo na prejšnji seji odbora preveč gradiva in člani niso utegnili obravnavati
drugih, tudi pomembnih tematik oz. podati pobud za spremembo ali izboljšavo obstoječih
odlokov. Dobrodošle so pisne pobude.
Žiga Židan je podal pobudo za ureditev stanja na Borovški ulici, kjer se nahaja več prodajaln
in vsaka izmed teh pred trgovino postavi stojala s prodajnimi artikli; »krame« je vedno več in
v poletni sezoni ne bo prostora niti za pešce, kje šele za kolesarje.
V razpravi so sodelovali tudi drugi člani in ob koncu sprejeli
Sklep:
Preverijo se možnosti regulacije kaj in na kakšen način je dovoljeno postavljati izven
gostinskih in trgovskih lokalov. Preveri se tudi kakšna je pravna praksa in kako bi to
regulirali z odlokom, da bi se izognili pretiranemu razstavljanju na ulici.
V nadaljevanju je Klavdija Gomboc podala še nekaj v imenu Turističnega društva:
- Na trgu pred cerkvijo naj imajo na stojnicah prednost domačini.
- Na stojnicah naj se prodajajo izdelki domače in umetne obrti in ne pižame in podobne stvari
(Sead Ališić je pozimi prodajal pižame). Pogosteje naj se vrši nadzor kaj kdo prodaja.
- Preuči naj se možnost kako bi s predpisom zavezali investitorje, da v roku 2 let po
dokončanju gradnje objekt zaključijo, ne pa da nedokončani objekti kazijo naše vasi
(nekdanja Vila Olga, hotel Triglav v Mojstrani, in drugi). Žiga Židan je omenil odlok, ki ga
ima Ljubljana in s katerim predpisuje, da morajo lastniki poskrbeti za urejenost starih in

dotrajanih hiš. Morda bi s podobnim predpisom lahko v naši občini poskrbeli za nedokončane
stavbe. Sonja Kavalar pa je povedala, da v Ratečah dokaj uspešno rešujejo to problematiko
tako, da pišejo lastnikom hiš. Turistično društvo pa je v preteklosti tudi namenjalo sredstva za
subvencioniranje obrestne mere za namen obnove fasad.
- Občina naj sprejme odlok s katerim bo urejanje sprehajalnih poti spet prepustila turističnim
društvom, ki bodo za enaka sredstva lahko naredila veliko več. Več bi bilo tudi možnosti za
pogovor z lastniki zemljišč po katerih poti potekajo.
- Moteča je prodaja suhe robe na parkirnem prostoru ob Gorenjski Banki. Ribenčanki naj se v
poletnem času ponudi v najem ena izmed lesenih hišk, saj kombi in prikolica kazita okolico.
Zanima jo tudi ali Ribenčanka plačuje nadomestilo za uporabo javnega prostora. Strokovne
službe naj preverijo ali plačuje.
- Moteča je tudi nedokončana fasada v Gozdu Martuljku, locirana v ovinku pred betonskim
mostom. Tu mimo bo potekal novi pločnik in hiše je grda. Potrebno je obnoviti fasado
oziroma preveriti možnosti za pomoč pri obnovitvi.
- Turistično društvo je pomagalo pri novoletni okrasitvi v preteklih letih in tako načrtuje, da bi
tudi v tem letu izvedli razpis za nabavo lučk za novoletno osvetlitev. Predlagajo, da bi pri
razpisu pomagala Občina Kranjska Gora in morda poskrbela za to, da bi novoletna osvetlitev
predstavljala zgodbo, ki bi se jo vsako leto dograjevalo. Po vzoru Ljubljane, kjer za to skrbi
arhitekt.
V nadaljevanju je Žiga Židan dejal, da Odbor nima pristojnosti posegati na področje, ki goa
pokriva Odbor za negospodarstvo, da pa je naloga Odbora za gospodarstvo in gospodarske
javne službe tudi ta, da išče rešitve za takšno poslovno okolje, ki lokalnim podjetnikom ne bo
postavljalo dodatnih ovir ampak bo njihovo poslovanje poenostavilo.
Jerneja Smole je vprašala kako poteka projekt oživitve kopališča Jasna in Žiga Židan ji je na
kratko predstavil potek aktivnosti. Prisotne je tudi seznanil z aktivnostmi pri trasiranju
kolesarskih poti. Postopek je zahteven in dolgotrajen. Pri tem je Franci Hlebanja opozoril na
dvojno rabo gozdnih poti, kjer je pričakovati, da se bodo srečevali kolesarji in tisti, ki skrbijo
za spravilo lesa. Pričakovati je moč tudi kakšno nesrečno srečanje in potrebno bo poskrbeti za
varnost.
Sonja Kavalar je podala pobudo, da se tudi v prihodnje nadaljuje z subvencioniranjem
kompostnikov in zato predlaga, da se z aktivnostmi pri nabavi in dodeljevanju kompostnikov
gospodinjstvom, nadaljuje.
Klavdija Gomboc je podala pobudo, da JP Komunala odstrani oglasno tablo in nabiralnik, ki
se nahajata na lokaciji v Logu. Tam so bili v preteklosti prostori JP Komunale, zdaj pa se tam
nahaja obrat, kjer polnijo tonerje. Ker lokacija ni več aktualna, naj se oglasna tabla in
nabiralnik, ki stojita na privatnem zemljišču, odstranita.
Izidor Podgornik je opozoril, da je bilo poslano vabilo na 3. sejo Odbora, čeprav je to že 4.
seja. Ima tudi pripombo, ker ni prejel zapisnika 3. seje. Meni, da je potrebno zapisnike o seji
odbora posredovati članom čim prej, da je tematika še aktualna in da člani lahko posredujejo
pripombe.
Vida Černe pošlje zapisnik 3. seje vsem članom Odbora.
Klavdija Gomboc je članom predstavila težave s katerimi so se srečali ob pridobivanju
kandidature za izvedbo EU prvenstva v gorskem kolesarjenju. Zato predlaga, da ima občina v

proračunu rezervo, ki bo zagotavljala, da se bodo v podobnem primeru lahko zagotovila
sredstva za plačilo kotizacije, za izvedbo kateregakoli dogodka, ki je pomemben za turizem.
Dalje je tudi predlagala, da bi na občini poskrbeli za to, da se poenostavijo postopki za
pridobivanje raznih elaboratov, ki so potrebni za izvedbo zapore cest – primer Juriša na Vršič,
kjer je za potrebo izvedbe juriša, zapreti državno cesto.
Sestanek je bil zaključen ob 20.30 uri.

Sestanek je bil končan ob 20.30 uri.
Zapisala: Vida Černe
Predsednik odbora
Žiga Židan l.r.

