Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora
tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824
direktni telefon 04-5809 812
http://www.kranjska-gora.si/
e-mail: obcina@kranjska-gora.si

OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKA UPRAVA
Služba za družbene dejavnosti in
gospodarstvo
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Datum: 10.00.2015
ZAPISNIK

7. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v ponedeljek, 10.
novembra 2015 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora (I. nadstropje).
Prisotni člani odbora: Žiga Židan – predsednik, Jerneja Smole, Klavdija Gomboc, Sonja,
Izidor Podgornik, Branko Hlebanja
Odsotnost opravičili: Branka Vovk in Sonja Kavalar
Ostali prisotni: Direktorica občinske uprave Vesna Okršlar in 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 6. seje odbora,
2. Obravnava gradiva za 8. sejo Občinskega sveta,
Točka 4 – Odlok o proračunu v občine Kranjska Gora za leto 2016 – prva obravnava,
Točka 6 - Odlok o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora – druga obravnava
3. Pobude in vprašanja.
Člani Odbora so dnevni red seje soglasno potrdili.

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora
SKLEP 6/1: Zapisnik 6. seje odbora se soglasno potrdi.
Ad 2. Obravnava gradiva za 7. sejo Občinskega sveta
Točka 4 – Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2016
Predsednik Žiga Židan je prisotne seznanil, da se bo osnutek Proračuna za leto 2016
obravnaval na prihodnji seji, ki mora biti v 15. dneh od obravnave proračuna. Torej mora
biti naslednja seja najkasneje 25. novembra 2015 in na tej seji Odbor lahko poda pripombe
na Proračun Občine Kranjska Gora za leto 2016.

Točka 6 – Odlok o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora
Predsednik Žiga Židan je pojasnil, da pripombe Odbora, da bi določili in zaračunavali
takso tudi za komercialne usmerjevalne lamele ni bil sprejet.
Rešitev problema, da se table ne odstranjujejo redno, je v rednih pregledih teh tabel.
V nadaljevanju je Klavdija Gomboc vprašala kako je z zapolnitvijo praznih mest in kdo je
upravičen do oglaševanja na teh mestih oz. kakšen je postopek za pridobitev soglasja za
namestitev lamele. Vida Černe je pojasnila, da točnih meril kdo se oglašuje na teh tablah ni.
Prvotno pa je bilo dogovorjeno, da se oglašujejo večji objekti in splošna ponudba,
sobodajalci in lastniki apartmajev pa ne, ker je ponudba prevelika. Jerneja Smole meni, da je
izdelava meril ključnega pomena, saj se na podlagi teh lahko enostavneje namešča table
posameznih subjektov.
Direktorica je pojasnila, da se bodo po potrebi namestili še dodatni loki in v nadaljevanju
seveda izdelala tudi merila kdo lahko oglašuje na teh mestih.
Po opravljeni razpravi so člani odbora sprejeli sledeč
Sklep: 7/4 Člani odbora so se seznanili s predlaganim Odlokom in članom
Občinskega sveta predlagajo, da sprejmejo Odlok v predlaganem besedilu.

Ad 3.
Na sejo je bila povabljena tudi direktorica občinske uprave in sicer zato, da bi članom
odbora pojasnila kakšne so njihove pristojnosti. Želijo podajati razne predloge in pobude in
tako tudi sami prispevati k boljšemu delu vseh. Večkrat so pobude podali, vendar so imeli
občutek, da niso bili slišani oz. je možno, da so si napak razlagali svoje pristojnosti.
Direktorica Vesna Okršlar je pojasnila, da so dejansko odbori posvetovalno telo
Občinskemu svetu in v skladu s Poslovnikom in Statutom tudi pregledujejo gradiva, ki so se
obravnavajo na Občinskem svetu in podajajo svoja mnenja in sicer s svojega področja
delovanja. Takšne so formalne naloge odbora. Vsekakor pa so vse pobude in vprašanja
dobrodošla. Kar bo na odboru obravnavano se zapiše v zapisnik in direktorica bo pregledala
zapisnike in poskušala urediti zadeve. Ni pa nujno, da so pobude, vprašanja in predlogi
posredovani samo formalno preko odbora, vsi jih lahko posredujejo tudi neformalno, preko
elektronske pošte in tudi ti bodo obravnavani in naredili bomo vse možno, da bi se ti
predlogi, pripombe ali kritike upoštevali. Vse kritike, pripombe in predlogi so dobrodošli,
saj na osnovi teh lahko zvemo tudi za stvari, ki jih drugače ne bi vedeli.
Izidor Podgornik je vprašal, če je Statut iz leta 2014 še v veljavi in posledično tudi statuti
Krajevnih skupnosti. Direktorica mu je pojasnila, da je statut v veljavi, vendar KS nimajo
več statusa pravne osebe in zato tudi nimajo več takšnih pristojnosti kot nekoč, ostajajo pa
posvetovalni organ. Dalje je g. Podgornika zanimalo ali je tajnik KS zaposlen kot tajnik KS
ali ima kakšno drugo funkcijo na občini, saj v 73. členu Statuta piše, da tajniki opravljajo
strokovna in administrativna dela za potrebe KS. Direktorica mu je pojasnila, da tajniki
nimajo več enakega statusa kot nekoč, ko so bili cel teden prisotni v prostorih KS. Še vedno
opravljajo naloge koordinatorjev in imenujejo se tajniki KS, vendar opravljajo še druge
naloge, saj za 8 ur na krajevnih skupnostih nimajo dela. V nadaljevanju je tekla razprava še
o tem kako se zapisnikarji podpisujejo pod zapisnik.

Direktorica je v zvezi z anonimko, ki je bila posredovana na temo kanalizacije, Izidorju
Podgorniku pojasnila, da je bilo na Občini sprejeto stališče, da se anonimnih pisem ne
obravnava. Če se avtorji sestavkov ne podpišejo, na drugi strani nimamo sogovornika. In že
s tem, da bi formalno takšne anonimke obravnavali, dajemo tem in piscem nepotrebno
veljavo.
Klavdija Gomboc je pregledala vse pretekle zapisnike in ugotavlja, da so se stvari na
katere so člani odbora opozarjali, začele urejati – fasade, kozolci in podobno.
Posredovala pa je tri nove pobude in sicer:
1.

Zaposleni v Kranjski Gori zaparkirajo skoraj 150 mest in zato predlaga, da Občina
večini direktorjev napiše zelo vljudno pismo, da prosijo svoje zaposlene, da se
avtomobili parkirajo vzdolž Železničarskega doma. Tam naj se uredi makadam in
pozimi prioritetno pluži ter tako nameni parkirne prostore za zaposlene. Tako se
bodo po Kranjski Gori sprostila parkirna mesta za obiskovalce. Preveri pa naj se tudi
informacija, da bodo lastniki svoje zemljišče – to je Železničarski dom in
pripadajoče zemljišče – ogradili.

2.

Občini predlaga, da bi pri razpisu za posamezna društva, ko se delijo sredstva,
dodali kriterije oz. pogoje, da če društva že dobivajo sredstva, da bi za občino
naredili tudi nekaj prostovoljnega dela in s tem obdržali sredstva na nivoju
prireditev in bi jih lahko bolj racionalno razporedili.
Žiga Židan je pojasnil, da je bilo o tej ideji že govora na Svetu zavoda LTO in idejo
je že predstavil županu. Po vzoru iz tujine bi pripravili razpisne pogoje tako, da bi
društva, ki dobijo denar iz občinskega proračuna, prispevala prostovoljno delo.

3.

Ker stanuje v bližini kolesarske steze, se nanjo ljudje večkrat obrnejo z vprašanjem,
če je Kranjska Gora še daleč. Predlaga, da se na kolesarskih poteh na obstoječe
znake dodajo tablice z navedbo kje se kolesar trenutno nahaja in koliko je oddaljen
najbližji kraj. Vida pojasni, da je v načrtu izdelava projekta označitve kolesarskih
poti. Po vzoru iz sosednje Italije bi označili znamenitosti, ki se nahajajo ob sami
kolesarski stezi in pa označili razdalje do bližnjih krajev. Realizacija se pričakuje v
letu 2016.

Klavdija Gomboc je postavila tudi vprašanje glede neurejenosti pozdravnih tabel pred kraji.
Predlaga, da se obstoječe očistijo in da se zamenjajo stari logotipi. Zanima jo ali se bodo
obstoječe pozdravne table, ki jih DRSC ni odstranil zamenjale z novimi oz. kakšno je stanje.
Vida Černe pojasni, da so se aktivnosti za zamenjavo teh tabel ustavile, ko so s strani DRSC
prišle odločbe za odstranitev. Po Zakonu o cestnem prometu označevanje oz. reklamiranje in
oglaševanje izven krajev ni dovoljeno in zato se aktivnosti za zamenjavo teh pozdravnih
tabel niso nadaljevale.
Žiga Židana je zanimalo kako bi lahko nagovorili neodgovorne lastnike stavb in zemljišč, da
bi pospravili in uredili zanemarjene stavbe, ki kazijo turistični kraj. Direktorica Vesna
Okršlar je pojasnila, da smo poskušali že vse možno, vendar s ponujeno pomočjo in prijazno
besedo ni šlo. Sprejem odloka in postopki so zelo kompleksni in zahtevni in tega se nobena
občina še ni lotila. Ogrožanje varnosti pa regulira in nadzira gradbeni inšpektor in
inšpektorji na tem področju lahko naredijo veliko več kot pa občina.

Franci Hlebanja je vprašal, če so bila sredstva iz razpisa za kmetijstvo izkoriščena. Vida
Černe pridobi odgovor od Vesne Kunšič – ODGOVOR – SREDSTVA SO BILA V
CELOTI IZKORIŠČENA.

V nadaljevanju so člani razpravljali še o datumu naslednje seje in o tem do kdaj se lahko
posredujejo pripombe na proračun. Pripombe se lahko posredujejo v roku 15. dni od I.
obravnave, torej do 26.11.2015. Tudi odbor lahko do tega datuma posreduje pripombe na
proračun, torej mora biti naslednja seja odbora najkasneje 25.11.2015.

Sestanek je bil zaključen ob 18.15 uri.

Zapisala: Vida Černe
Predsednik odbora
Žiga Židan l.r.

Poslano:
- vsem prisotnim
- arhiv

