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ZAPISNIK

9. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v ponedeljek, 25.
januarja 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, Izidor Podgornik, Branka Vovk in Branko Hlebanja
Ostali prisotni: 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 8. seje odbora,
2. Obravnava gradiva za 10. sejo Občinskega sveta,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Turizem Kranjska Gora«
- Cene plakatiranja na oglasnih deskah v občini Kranjska Gora
3. Pobude in vprašanja.
Člani Odbora so dnevni red seje soglasno potrdili.

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora
SKLEP 7/1: Zapisnik 8. seje odbora se soglasno potrdi.
Ad 2. Obravnava gradiva za 9. sejo Občinskega sveta
Točka 1 – Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Turizem Kranjska Gora«
Predsednik Žiga Židan je prisotnim pojasnil, da je bil ob nastanku leta 1997 LTO
ustanovljen s sklepom in tega ni moč popravljati. Zato je pripravljen nov odlok o ustanovitvi
javnega zavoda »Turizem Kranjska Gora«, ki pa ne uvaja nekih velikih sprememb. Glavna
sprememba je v imenu javnega zavoda, saj prejšnje ime v ljudeh ni več vzbujalo zaupanja.
Tako se spreminja ime in naslov zavoda, ki pa ostaja pravni naslednik LTOja. Sprememba je
tudi pri organih zavoda in sicer se ukinja Strokovni svet zavoda, prepušča pa se Svetu
zavoda in direktorju, da sklicuje interesne skupine in tako hitreje rešuje situacije. Tako bo
zavod lahko na osnovi utripa turizma idenitificiral interesne skupine in lahko skupaj
pripravili projekte in jih tudi izpeljali. To pomeni večjo operativnost in možnost hitrejšega

delovanja. Spremenila se je tudi sestava Sveta zavoda in sicer je po novem predvideno 11
članov Sveta in sicer 4 od teh imenujejo turistična društva, en član je predstavnik delavcev,
6 preostalih članov pa je iz vrst ustanovitelja. Imenuje jih občinski svet Občine Kranjska
Gora in sicer na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Predstavnika pa lahko komisiji predlagajo predstavniki turističnega gospodarstva. Prav ta
sprememba je sprožila na Svetu zavoda LTO nekaj polemike, vendar je direktorica občinske
uprave članom pojasnila, da je bilo priporočilo revizijske službe, da mora imeti ustanovitelj
večino v Svetu zavoda. Seveda pa bodo ti imenovani izmed predlogov, ki jih bodo
posredovali predstavniki gospodarstva. Štirje člani pa bodo imenovani iz vrst turističnih
društev in tako bo poskrbljeno za večjo vključenost prebivalstva in da bo tako v zavod
vključen celoten turizem in bo tako lahko organizacija in delovanje samega zavoda tudi bolj
učinkovit.
Člani odbora so bili že predhodno pozvani, da k predlogu Odloka podajo svoje pripombe in
te so bile tudi upoštevane pri pripravi obravnavanega Odloka. Predsednik je prisotne pozval,
da še ustno podajo svoje pripombe.
Izidor Podgornik je ponovno izpostavil, da ga v imenu javnega zavoda moti to, da se zavod
imenuje »Turizem Kranjska Gora«. Meni, da bi se moral zavod imenovati Turizem občine
Kranjska Gora, saj tako že ime pove, da je tu govora o več krajih v občini.
Ime zavoda seveda predstavlja ime celotne turistične destinacije Kranjska Gora in v tej so
zajeti vsi kraji od Mojstrane do Rateč. Prav zastopanost predstavnikov vseh štirih turističnih
društev zagotavlja, da bodo v delovanje zavoda vključeni vsi kraji. Tudi podoben zavod
Turizem Bled predstavlja vse kraje in ne le Bleda.
Branka Vovk predlaga, da se omeji možnost kandidature direktorja in sicer naj bi direktor
bil lahko imenovan le za tri mandate.
V nadaljevanju je Žiga Židan poudaril, da je ravno v turizmu zelo pomembno, da to
pozicijo, položaj direktorja zaseda nekdo, ki ima veliko izkušenj. Takšnega človeka ni lahko
najti in ne bi bilo primerno, da bi se omejevali še z omejitvijo mandatov.
Člani so se v nadaljevanju strinjali, da mandatov nima smisla omejevati, saj bo dobrodošlo,
da dober direktor ostane, slabega pa se pač ne potrdi in se izbere novega. Klavdija Gomboc
pa je še poudarila, da ta položaj eden izmed najbolj pomembnih položajev na področju
turizma in potrebno je imeti izkušenega človeka, človeka s kilometrino, ki lahko ta položaj
zaseda tudi veliko let. Takšna je praksa tudi v tujini, kjer uspešni direktorji turističnih
organizacij zasedajo vodilna mesta tudi po dvajset let. Izpostavila je tudi dejstvo, da 12. člen
predlaganega Odloka predvideva možnost odpoklica članov Sveta zavoda, saj je tako možno
zamenjati neaktivne člane.
Branko Hlebanja je vprašal kaj pomeni navedek v spremnem besedilu, da je zavod
ustanovljen za določen čas. Za to pojasnilo se povpraša pripravljavko besedila, g. Egidijo
Košir Mrovlje. Zdi se mu tudi, da je število članov sveta – 11 članov – preveliko in delo
direktorja bo težje.
Jerneja Smole ima le še nekaj slovničnih popravkov, ki bodo upoštevani.
Sklep 9/2: Člani Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe so se seznanili z
Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora in predlagajo članom
občinskega sveta, da odlok v predlaganem besedilu sprejme.

Člani so na seji prejeli še dodatno gradivo in sicer glede plakatiranja in cenika plakatiranja
na območju Občine Kranjska Gora. Do sedaj je to dejavnost opravljalo Javno podjetje
Komunala, zdaj pa se ta dejavnost prenese na podjetje Infrasport d.o.o.
Člani so se seznanili s prenosom dejavnosti in cenikom plakatiranja ter
sprejeli sklep 9/3:
Člani Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe so se seznanili s cenikom
plakatiranja v občini Kranjska Gora.
Ad 3.
Klavdija Gomboc je imela sledeče pobude:
Turistično društvo Kranjska Gora je pred trgovino Mercator v Kranjski Gori postavilo dve
klopci in ena od teh je izginila. Na tej klopci je tudi napis »Prijeten počitek vam želi TD
Kranjska Gora«. Če to klopco kdo vidi, naj obvesti Turistično društvo oz. Klavidjo.
Glede na to, da delamo vsi skupaj v turizmu in za turizem, imamo pa zeleno zimo, predlaga,
da JP Komunala pregleda vse uničene in poškodovane prometne znake in jih popravi oz.
zamenja, da pregleda vse polomljene kole za označevanje višine snežne odeje, jih zamenja,
poravna oziroma ponovno postavi. Glede na to, da ni snega so se na površju pokazale smeti
in ker društva nimajo časa, da bi organizirale spomladanske očiščevalne akcije, predlaga, da
JP Komunala te smeti pospravi. Cela dolina je »zelena« in smeti je potrebno odstraniti, saj je
nasmetena Dolina grda in interes gospodarstva je, da je Dolina pospravljena.
Daje tudi pobudo, da se najde formula, da bi sredstva, ki so namenjena za pluženje, v
primeru zelene zime, namenili za izdelavo snega. Na Občino tako apelira, da poišče pravno
formalno podlago, da se sredstva, v primeru zelene zime, preplasirajo s postavke pluženje na
izdelavo umetnega snega za smučišča v Kranjski Gori in v Mojstrani. Cela Dolina je zelena
in celotno turistično gospodarstvo je trenutno odvisno od smučišč in Planice. Zato predlaga,
da se o tem začnemo pogovarjati in iskati rešitve, kako zagotoviti dodatna sredstva za
izdelavo snega, ki je tako pomemben za preživetje kranjskogorskega gospodarstva.
Člani so to pobudo podprli.
Izidor Podgornik pa je izpostavil tudi možnost prihranka sredstev, če bi manj solili in
posipali ceste. Le-teh naj se ne posipa in soli pri temperaturah nad ničlo. Opaža, da so ceste
preveč soljene in zato predlaga, da podjetje JP Komunala malce bolj racionalno posipa in
soli ceste.
Tudi v Ratečah so opazili, da so ceste preveč soljene in so na JP Komunala že naslovili
dopis, vendar so prejeli odgovor, da solijo toliko, ker so v nasprotnem primeru možni padci
in posledično tožbe.
Žiga Židan bo problematiko sprožil na seji Občinskega sveta.
Branko Hlebanja se je udeležil v Gorjah posveta na temo Gospodarjenje z gozdovi.
Pripravlja se sprememba zakonodaje in zato opozarja, da bo po novem še težje vzpostavljati
kolesarske poti v privatnih gozdovih. Tudi nabiranje gozdnih sadežev naj bi se urejalo na
podoben način kot v Italiji. Veliko pa so govorili tudi o gospodarjenju z gozdovi, o pojavu

lubadarja in ugotovili, da bo dela v gozdu veliko. Če je kdo zainteresiran za delo v gozdu,
ima zdaj veliko priložnosti.
Podal pa je tudi predlog, da bi na Petrol naslovili pobudo, da v Logu v bližini bencinske
črpalke postavi živilsko trgovino. Tam ima Petrol namreč dovolj zemljišč in bi bil idealen
prostor, da postavi podobno trgovino in bife, kot v Kranju, kjer so na Laborah postavili
živilsko trgovino.
Sonja Kavalar je podala pobudo, da občina uredi parkirišča v Ratečah pod skakalnicami
(Ledine), ter parkiranje tudi zaračunava.
Seja je bila zaključena ob 17.45.
Zapisala: Vida Černe
Predsednik odbora
Žiga Židan l.r.

Poslano:
- vsem prisotnim
- arhiv

