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ZAPISNIK

5. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v ponedeljek, 8.junija
2015 ob 19.00 uri v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora (I. nadstropje).
Prisotni člani odbora: Žiga Židan – predsednik, Jerneja Smole, Klavdija Gomboc, Sonja
Kavalar, Branka Vovk, Branko Hlebanja, Izidor Podgornik (do 19.42 ure),
Ostali prisotni: Vesna Kunšič.
Predsednik Odbora je najprej pozdravil vse prisotne ter predlagal, da se dnevni red seje
dopolni z dodatno točko, in sicer: Predlogom Odloka o 2. rebalansu proračuna Občine
Kranjska Gora za leto 2015. Predlagal je naslednji dnevni red seje:
1.
2.
-

Pregled in potrditev zapisnika 3. in 4. seje odbora,
Obravnava gradiva za 6. sejo Občinskega sveta,
točka 3: Predlog Odloka o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015,
točka 5: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča
za zapuščene živali na območju Občine Kranjska Gora – skrajšani postopek,
- točka 6: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Kranjska Gora za programsko obdobje 2015 - 2020,
3. Pobude in vprašanja.
SKLEP:5/1: Člani Odbora so dnevni red seje soglasno potrdili.

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. in 4. seje odbora
Predsednik Odbora je pojasnil, da so vsi člani odbora prejeli zapisnik 3. in 4. seje Odbora.
Podane so bile naslednje pripombe in predlogi na zapisnik 4. seje odbora:
1) Klavdija Gomboc je predlagala, da se v zapisniku zamenja navedba »hiša je grda« z
izrazom »hiša je moteča«. Meni, da tako ostri izrazi ne sodijo v zapisnik. Ocene in pogledi
na stvari, so lahko zelo različni.
2) Klavdija Gomboc je izpostavila problematiko v zvezi s podanimi predlogi na seji odbora.
Pričakuje, da se predlogi obravnavajo ter realizirajo v določenem, vnaprej dogovorjenem
roku. V kolikor rezultatov ne bo, je delo odbora nesmiselno. Zanimalo jo je, kaj je s
predlogom v zvezi s prodajo suhe robe na parkirišču pred Gorenjsk banko v Kranjski
Gori?
3) Klavdija Gomboc je predlagala, da se pripravi predlog za pripravo proračuna za leto 2016,
in sicer v zvezi s sofinanciranjem Evropskega prvenstva v kolesarjenju.

4) Predsednik odbora Žiga Židan je podal pripombo, da je zapisnik odbora oblikovan
drugače, kot pa je dejansko potekala sama seja odbora. Kot predsednik ima s
pregledovanjem zapisnika veliko dela, zato je predlagal, da se naslednje seja odbora
snemajo – zvočni zapis. Poleg tega je izpostavil tudi dvom o pristojnostih in delovanju
odbora. Predlagal je, da se naslednja seja odbora skliče v mesecu juliju, na katero se
povabi tudi direktorico občinske uprave, gospo Vesno Okršlar. Pojasnila bo vlogo in
delovanje odbora.
5) Predsednik odbora Žiga Židan je naročil, da se do naslednje seje pripravijo odgovori in
pojasnila na pobude, vprašanja in predloge, ki so bili podani na preteklih sejah Odbora.
6) Predsednik odbora Žiga Židan je podal pobudo, da člani odbora za svoje predloge in
pobude, že doma, pred sejo odbora, pripravijo in oblikujejo predlog sklepa. Le –ta se na
odboru obravnava, preoblikuje in sprejme kot sklep, katerega je potrebno realizirati.
7) Izidor Podgornik je podal pripombo na 2. točko zapisnika 3. seje odbora. Povedal je, da je
opozoril na izrazoslovje. Direktorica Mirjam Žerjav mu je pojasnila, da gre zgolj za
destinacijo. V gradivih, ki pa so pripravljeni za obravnavo na sejah občinskega sveta, pa
se vedno navaja LTO Kranjska Gora.
8) Izidor Podgornik je podal še pripombo v zvezi s čebulnim testom. Na 3. seji odbora je
vprašal glede tehničnega prevzema in uporabnega dovoljenja za kanalizacijo? Odgovora
na to vprašanje ni dobil. Prosi, za popravek zapisnika oziroma konkreten odgovor.
9) Sonja Kavalar je povedala, da je v sredo tehnični prevzem kanalizacije na območju Rateč.
Po razpravi in podanih pripombah na zapisnik 3. in 4. seje odbora, so člani odbora sprejeli
naslednji sklep:
SKLEP 5/2: Zapisnik 3. seje in 4. seje odbora se potrdi s predlaganimi predlogi in
podanimi pripombami.
2. Obravnava gradiva za 6. sejo Občinskega sveta
- točka 3: Predlog Odloka o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto
2015
Predsednik odbora Žiga Židan je podal krajšo obrazložitev. Povedal je, da je predlog
rebalansa pripravljen predvsem zaradi gradnje občinskih stanovanj. V predlogu proračuna za
leto 2015 so bila prvotno zagotovljena sredstva za gradnjo stanovanjskega bloka. Potrebne
dokumentacije za gradnjo še ni. Gradnji bloka nasprotujejo tudi krajani. Kot alternativna
rešitev je odkup večstanovanjske hiše v Mojstrani, v kateri se lahko uredi 3 večja in 2 manjša
stanovanja.
Prav tako pa je nekaj sredstev planiranih za adaptacijo podstrešja v stari šoli na Dovjem (2
stanovanji). Nekaj sprememb je tudi pri projektu »Grančišče«, gorske kolesarske poti,
sanacija in ureditev jezera Jasna, novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest. Z rebalansom
se usklajujejo sredstva z dejanskim stanjem in možnostmi za izvedbo.
V razpravi so bile izpostavljeni še naslednji predlogi in vprašanja:
 neprepoznavnost označevalnih tablic na kolesarskih in sprehajalnih poteh (Franci
Hlebanja), pojasnilo Klavdija Gomboc: za sprehajalne poti se pripravlja nov sistem
označevanja, tako kot v tujini – rumeni smerokazi.
točka 5: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kranjska Gora – skrajšani
postopek
Strokovna sodelavka občine Vesna Kunšič je podala krajšo obrazložitev. Zakon o zaščiti
živali (ZZZiv – UPB3, Uradni list RS, št. 38/2013) v 27. členu določa, da se zapuščenim
živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča pa je lokalna
-

zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800
registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Imetnik zavetišča je lahko
občina oziroma vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi
opredeljene pogoje.
Ne glede na način opravljanja navedene lokalne gospodarske javne službe (v režijskem
obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, s podelitvijo koncesije), režim
dejavnosti ureja država oziroma občina. Zakon o gospodarskih javnih službah v 3. členu
določa, da se obvezna gospodarska služba določi z zakonom, način njenega opravljanja pa se
določi s posebnim predpisom - odlokom občine.
Občina Kranjska Gora je z ureditvijo v Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v
Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 36/2012) določila lokalno gospodarsko javno službo
pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali kot obvezno lokalno gospodarsko javno
službo. Z Odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in
namestitve zapuščenih živali v zavetišče na območju Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 7/2015) je v 5. členu določila, da se lokalna gospodarska javna služba
pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišče opravlja kot koncesionirana
dejavnost na celotnem območju občine.
Občina Kranjska Gora je (skupaj s 17 občinami na Gorenjskem) skrb za zapuščene živali do
sprejema ustreznega odloka uredila na način, da je z zavetiščem Perun ter izvajalcem
veterinarske pomoči sklenila neposredno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in
namestitve zapuščenih živali v zavetišču.
Po predstavitvi je Franci Hlebanja vprašal, koliko živali je bilo v letu 2014 obravnavanih?
Pojasnjeno je bilo, da je bilo na terenu odvzetih 59 mačk in 3 psi (1 pes je bil zaradi bolezni
evtanaziran).
Člani odbora so sprejeli naslednji
SKLEP 5/3: Odbor se je seznanil s Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kranjska
Gora in predlaga, da ga občinski svet sprejme.

-

točka 6: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015 - 2020,

Strokovna sodelavka občine Vesna Kunšič je podala krajšo obrazložitev. Upoštevajoč
veljaven evropski pravni red in nacionalno zakonodajo na področju razvoja kmetijstva in
podeželja, je bilo potrebno za novo programsko obdobje 2015 - 2020 pripraviti nov Pravilnik
o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v občini Kranjska Gora za programsko obdobje
2015 - 2020 (v nadaljevanju: pravilnik) kot izhodiščno pravno podlago za dodeljevanje
državnih pomoči na lokalni ravni.
Namen sprejetja novega pravilnika je tako z novo pravno podlago omogočiti izvedbo
postopkov za razdelitev proračunskih sredstev po pravilih državnih pomoči tj. sofinanciranje
ukrepov za podporo kmetijski dejavnosti in z njo povezanim dejavnostim v kmetijstvu in na
podeželju na območju občine za programsko obdobje 2015 – 2020.

Po predstavitvi je bila še krajša razprava, predsednik Žiga Židan je vprašal, kako bi podpirali
kasnejšo košnjo travnikov in s tem vzpodbujali rast poljskega cvetja in zeli ter ohranili staje in
senike ter v njih v turističnih sezonah opravljali razne dejavnosti namenjene turistom?
Vesna Kunšič je pojasnila, da je ta ukrep opredeljen v kmetijsko – okoljsko – podnebnih
plačilih 2015- 2020, katere pospešujejo na ravni države. Konkretno gre za posebne travniške
habitate, za katere je zahtevano, da je paša in košnja dovoljena šele po 30.6. v tekočem letu.
Za ta ukrep se odloča malo kmetovalcev, kajti vsak strmi, da pridela kvalitetno krmo za rejo
svojih živali.
Glede drugega vprašanja, pa je bilo podano pojasnilo, da je obnova staj in senikov možna v
skladu z veljavno zakonodajo s področja prostora in seveda za kmetijski namen.
Klavdija Gomboc je vprašala, kako bi lahko Turistična društva obnovila kozolce na
določenem območju, kajti to je naša kulturna dediščina in tipična arhitektura Zgornjesavske
doline? Predlagala je, da bi društvo v soglasju z lastniki obnovilo kozolce.
Vesna Kunšič je pojasnila, da je možno sredstva pridobiti preko razpisa za kmetijstvo (vsak
kmet za svoj kozolec), obstaja pa tudi možnost, da bi se vsebina prijavila na razpis LEADER,
v novem programskem obdobju. Uredbe še ni.
Člani Odbora so predlagali, da se do naslednje seje prouči možnost, kako pristopiti k
reševanju te problematike.
Branka Vovk je povedala, da je bil preko Projekta Pehtina zelišča organiziran ogled
zeliščnega vrta. Predlagala je, da bi se podoben učni zeliščni vrt uredil tudi na območju občine
Kranjska Gora.
Po zaključeni razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP 5/4: Odbor se je seznanil s Predlogom Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015 –
2020.
3. Pobude in vprašanj
Sonja Kavalar je povedala da se do 29.6.2015 zbirajo pripombe na predlog Zakona o agrarnih
skupnostih. Problem predstavlja določba 7. člena, ki govori, da agrarna skupnost ni pravna
oseba, ima pa sposobnost biti stranka v sodnih, upravnih in drugih, razen davčnih postopkih.
Dogovorjeno je bilo, da članica odbora pripombe zbere do seje občinskega sveta ter jih na seji
tudi izpostavi.
Klavdija Gomboc je vprašala glede sredstev, ki so bila zagotovljena s 1. rebalansom - PP
Protokol (zastave?).
Opozorila je tudi na prijavo za tekmovanje – ocenjevanje ocvetličenje. TD Kranjska Gora
soglaša, da se jih prijavi.
Vesna Kunšič je pojasnila, da bo vprašanji posredovala Vidi Černe.
Sonja Kavalar je podala pripombo na cenik za plakatiranje. Izpostavljeno je bilo tudi
vprašane, če bo tudi po novem zahtevano, da so izobešeni plakati žigosani s strani JPK
Kranjska Gora?
Dogovorjeno je bilo, da predsednik odbora to problematiko izpostavi na seji občinskega sveta,
ko se bo obravnavala ta točka.

Predsednik Žiga Židan je izpostavil pripravo Odloka o oglaševanju. Povedal je, da je
predvideno 14 plakatnih mest za velike plakate. Potrebno bo določiti pravila in termine za
zakup teh plakatnih mest.
Klavdija Gomboc je podala pobudo, da se pripravi preglednica o izvajanju projektov, v kateri
fazi je vsak projekt. Preglednica se priloži gradivu občinskega sveta.
Klavdija Gomboc je vprašala v kateri fazi je priprava Strategije turizma občine 2015 -2025?
Predsednik Žiga Židan je pojasnil, da je bil pred enim mesecem na to temo organiziran
sestanek, na katerem so bile razdeljene določene naloge. Zbirajo se podatki stanja. Predsednik
odbora preveri, kako potekajo dela.
Sestanek je bil zaključen ob 20.55 uri.
Zapisala: Vesna Kunšič
Predsednik odbora
Žiga Židan l.r.

Poslano:
- vsem prisotnim
- arhiv

