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ZAPISNIK

8. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v ponedeljek, 23.
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
Kavalar, Izidor Podgornik, Branka Vovk in Branko Hlebanja
Ostali prisotni: Monika Lihteneger, Vesna Kunšič 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 7. seje odbora,
2. Obravnava gradiva za 8. sejo Občinskega sveta,
- Odlok o proračunu v občine Kranjska Gora za leto 2016 – prva obravnava,
- Strategija razvoja turizma v Občini Kranjska Gora
3. Pobude in vprašanja.
Člani Odbora so dnevni red seje soglasno potrdili.

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora
SKLEP 7/1: Zapisnik 7. seje odbora se soglasno potrdi.
Ad 2. Obravnava gradiva za 8. sejo Občinskega sveta
Točka 4 – Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2016
Predsednik Žiga Židan je prisotnim na kratko predstavil osnutek proračuna za leto 2016.
Poudaril je, da proračun načelom ohranja po posameznih področjih ista razmerja. V skupni
vrednosti se je nekoliko znižal zaradi predvidene nižje povprečnine. V proračunu ostajajo
razvojni projekti, je le malce bolj razdelan kot v prejšnjih letih in je zato potrebno malce več
pozornosti, da dobimo celovito sliko. Župan je ohranil vse postavke na področju socialnih
transferjev, šolstva, športa in jih ni nižal kot v nekaterih drugih občinah. Se pa nakazuje
potreba, da bo potrebno v prihodnosti tudi na teh postavkah bolj racionalno trošenje.

Po uvodni predstavitvi proračuna je Klavdija Gomboc poudarila, da turistični delavci
pozdravljajo sestavo proračuna. Tako na področju komunale in tudi na drugih področjih je
veliko sredstev namenjenih turizmu in tako je turizmu ponovno dana veljava, kar je zelo
dobro, saj je turizem v Občini Kranjska Gora glavna gospodarska dejavnost. Izpostavila je le
sredstva, ki so namenjena za sofinanciranje smučarskega avtobusa, vendar se bo to reševalo
v sklopu Strokovnega sveta in Sveta zavoda LTO.
V nadaljevanju je vprašala, če se zadosti izkoristijo prijateljstvo in povezave, ki jih
imamo s pobratenimi občinami. Meni, da je potrebno v vseh občinah, s katerimi smo
pobrateni, v času ko smo na obisku ali ko nas oni obiščejo, maksimalno izkoristiti te
povezave, saj so le-te še neizkoriščen potencial za promocijo naše turistične destinacije.
Vida Černe je pojasnila, da je ta ugotovitev pravilna in da bi se zagotovo dalo narediti
več. V prihodnje je potrebno pripraviti bolj udarne akcije in poskusiti bolj aktivno
promovirati turizem občine Kranjska Gora. Pri uradnih obiskih je zato potrebno vključiti
predstavnike turizma, ki bi v času obiskov lahko izpeljali promocijske aktivnosti.
Sonja Kavalar je prisotne seznanila kako je potekal potek obiska v pobrateni občini Santa
Marinella v Italiji in strinjala se je s Klavdijo, da bi bilo potrebno več promocijskih
aktivnosti v času obiskov v pobrateni občini ali v času obiska iz pobratene občine. Povedala
je, da je v Santa Marinelli že na vhodu v mesto možno videti veliko tablo, ki obiskovalce
obvešča o pobratenjih.
V nadaljevanju so člani odbora diskutirali tudi na temo Planice in kako pomemben je ta
projekt za turizem občine ter o trženjskih aktivnostih v Planici.
Jerneja Smole je vprašala ali ni bilo rečeno, da se strošek Planinskega muzeja prenese v
breme države. Pojasnjeno je bilo, da če bo SPM prenesen v državno mrežo muzejev, potem
bo tudi financiranje drugačno. Zaenkrat na tem področju še ni bilo sprejetih dokončnih
odločitev. Dalje Jerneja Smole ugotavlja, da so sredstva, ki so v proračunu zagotovljena za
delovanje LTOja previsoka. Že lani je bilo namreč rečeno, da se postavljanova
organiziranost turizma, vendar se v proračunu za prihodnje leto pojavlja še višja postavka za
delovanje LTOja. Žiga Židan je prisotnim pojasnil, da so ta sredstva zagotovljena zato, da
delo na področju turizma lahko nemoteno poteka. LTO namreč lahko ta sredstva koristi in
tako tudi vse aktivnosti vezane na financiranje s strani LTOja. Župan pa pripravlja novo
organiziranost turizma, ki bo na vsak način bolj aktivno vključevala turistična društva in
ljudi. Na novo organiziranost je potrebno še malce počakati.
Franci Hlebanja je vprašal kako je s sredstvi za kmetijstvo. Ali bo tako kot je bilo v
preteklih letih ali je kaj novosti. Vesna Kušič je pojasnila, da se moramo držati državnih
predpisov in v letu 2015 smo vse akte uskladili z državnimi in tako lahko pričakujemo
razpis že v januarju oz. februarju 2016.
V nadaljevanju ga je zanimalo ali se gozdne ceste vzdržujejo le iz sredstev lastnikov
zemljišč. Vesna Kunšič mu je pojasnila, da se vzdrževanje financira 50 % iz sredstev
pristojnega ministrstva, 50 % od pristojbine gozdnih cest in v tem znesku Občina prispeva
približno 5.000 do 7.000 EUR.
Člani Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe so izpostavili tudi postavitev
fotovoltaične strehe. Izidor Podgornik je poudaril, da smo za ta namen namenili veliko
sredstev, planiranega izkupička pa ni bilo. S tem so se strinjali tudi člani odbora. Dalje so

razpravljali tudi na temo projekta Mladi razveseljujejo starejše. Člani se strinjajo, da se
sredstva namenijo direktno šolam in naj učitelji sami peljejo aktivnosti.
Branko Hlebanja je pozdravil tudi odločitev, da župan namenja sredstva za sanacijo
hudournikov, saj so hudourniki v naši občini v zelo slabem stanju.
Vesna Kunšič je prisotnim tudi pojasnila kako je s sredstvi iz rezerve, ki so porabijo v
primeru naravnih nesreč ali pa kadar kandidiramo na državna sredstva.
Gospa Branka Vovk pogreša v proračunu sredstva za nadaljevanje in zaključitev projekta
konjeniških poti. Vesna Kunšič je pojasnila kako je projekt potekal in kakšna je
problematika in v nadaljevanju članom odbora pojasnila , da obstoječa kolesarska pot ni
hkrati tudi konjeniška pot in kje dejansko poteka trasa konjeniških poti.
Izidor Podgornik je zastavil sledeča vprašanja:
-

zanimalo ga je zakaj je namenjenih za delovanje Medobčinskega inšpektorata
40.000€. Meni, da ne opravljajo svojega dela, saj je povsod videti ogromno pasjih
iztrebkov. Zdi se mu, da službe ne opravljajo svojih nalog.

-

Postavil je vprašanje glede višine sredstev za brezdomne živali in Vesna Kunšič mu je
pojasnila kako se sredstva koristijo in za kaj se porabijo.

-

Postavil je še vprašanje glede financiranja ožjih delov občin.

Žiga Židana je zanimalo kako naj bi se speljala obnova kozolcev in porabila sredstva, ki so v
proračunu zagotovljena v ta namen. Vesna Kunšič mu je pojasnila, da bo potrebno popraviti
odlok in potem pristopiti k realizaciji obnove kozolcev.
Sklep 7/2: Člani Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe so se seznanili z
županovim predlogom proračuna in nanj nimajo pripomb.

Ad 3. Strategija razvoja turizma
Žiga Židan je pojasnil postopek priprave dokumenta Strategija razvoja turizma v občini
Kranjska Gora z 2015-2025. Strategija v veliko večji meri upošteva razvojne potenciale
občine in je v večji meri pisana na kožo prebivalcem, ki v dolini bivajo in delajo.
Predvideva, da bi se turizmu komplementarne dejavnost s časom razvijale skupaj s
turizmom. Strategija je rezultat dela več ljudi, ki živijo v našem okolju. Imenovana je bila
tudi ožja delovna skupina in v končno obliko je strategijo zapisala Neda Kovačič. Dokument
je prava podlaga za razvoj turizma v prihodnje, za sonaravni in okolju in človeku prijazen
razvoj turizma v občini Kranjska Gora.
Izidor Podgornik je opazil, da v strategiji ni podrobnih demografskih podatkov. In
pojasnjeno mu je bilo, da so v strategiji predvsem podatki, ki so pomembni za strategijo
razvoja turizma. Vsi podrobni podatki pa so zapisani v Strategiji razvoja občine Kranjska
Gora in tudi na spletu.
Pohvalil je tudi župana, ki je oživil jezero Jasna, Golf igrišče, Adrenalinski park v Mojstrani
in realiziral ostale projekte, ki so tako pomembni za razvoj celotnega območja. Omenil pa
je, da se mu zdi, da LTO ne opravlja svojih dejavnosti tako kot bi bilo treba.

V nadaljevanju je Žiga Židan podal tudi predlog, da bi namesto LTOja uporabljali ime DMC
(destinacijski management). Tudi drugi člani odbora so se strinjali, da bi uporabili drug
naziv namesto LTOja.
Člani se strinjajo, da je Strategija napisana s strani ljudi, da jo je pisala oseba, ki tukaj živi in
dela v turizmu. V strategiji je tudi akcijski načrt, kjer je zbran nabor projektov v prihodnjih
desetih letih. V prihodnje pa potrebujemo tudi strategijo trženja destinacije. Klavdija je
pojasnila tudi kako pomembna je Strategija za posamezna podjetja, ki se bodo potegovala na
razpisih za EU sredstva.
Pojasnjeno je tudi bilo, da je Strategija živ dokument, ki se ga kadarkoli lahko tudi dopolni
in spremeni. Obstajala pa bo tudi krajša verzija, kjer ne bo vsebovanih vseh predpisanih
sestavin dokumenta, ki so sicer obvezni in jo bo tako lažje brati in ji slediti.
V nadaljevanju so člani pohvalili tudi dejstvo, da se dela na izboljšanju kvalitete in
podaljševanju sezon.
Člani so sprejeli sklep7/3:
Člani Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe so se seznanili z osnutkom
dokumenta Strategija razvoja turizma v Občini Kranjska Gora 2015 – 2025.

Ad 3.
Branka Vovk je predstavila razvojne načrte, ki jih ima na Dvojem. Želi si urediti zeliščno
njivo, kjer bi rasla zelišča in zraven bi gostom ponudila tudi sprostitvene masaže in
sprostitev na splošno.
Drugo idejo je razvila skupaj z Inko Stritar in sicer bi na zemljišču, ki je v lasti g. Stritar
postavili neke vrste glamping – hišice, ki bi se tržil skupaj s kolesarsko stezo. To je
atraktivna in trenutno zelo aktualna ponudba.
Tretja ideja pa je sušenje zelenjave. Poleti bi odkupovali zelenjavo od kmetov in bi jo sušili,
ter sušeno prodajali. Sama to že dela in povpraševanje je zelo veliko.
Glede na to kako zelo aktualne so stvari je bilo sklenjeno, da za te projekte Branka Vovk
izpolni projektne liste in le-te se posreduje Nedi Kovačič, da se projekte upošteva pri
pripravi Strategije.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisala: Vida Černe
Predsednik odbora
Žiga Židan l.r.

Poslano:
- vsem prisotnim
- arhiv

