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ZAPISNIK

15. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v ponedeljek,
5.6.2017 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora (II. nadstropje).
Prisotni člani odbora: Žiga Židan – predsednik, Jerneja Smole, Branka Vovk, Izidor
Podgornik, Branko Hlebanja, Sonja Kavalar
Odsotnost opravičila: Klavdija Gomboc
Ostali prisotni: direktor JPK Kranjska Gora Blaž Knific, direktor Turizma Kranjska Gora Blaž
Veber, Vesna Kunšič

Predsednik Odbora je najprej pozdravil vse prisotne ter predlagal naslednji dnevni red seje:
1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje odbora
2. Obravnava gradiv za 17. sejo Občinskega sveta
- 5. točka – Poročilo o delu JP Komunala Kranjska Gora in Poročilo o obratovanju
odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla in Centralne čistilne naprave
Jesenice za leto 2016
- točka – Poročilo o delu JZ Turizem Kranjska Gora za leto 2016 in Program dela za
leto 2017
3. Pobude in vprašanja
Člani Odbora so dnevni red seje soglasno potrdili.

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje odbora
SKLEP 15/1: Zapisnik 14. seje odbora se soglasno potrdi.
Predsednik Odbora je predlagal, da se seja nadaljuje z 2. točko dnevnega reda.
Ad 2. Obravnava gradiv za sejo Občinskega sveta
1.
Točka – Poročilo o delu JP Komunala Kranjska Gora in Poročilo o obratovanju
odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla in Centralne čistilne naprave
Jesenice za leto 2016
Seje se je udeležil direktor JPK Kranjska Gora gospod Blaž Knific. Gradivo so člani odbora
prejeli z vabilom.

Direktor je podrobno predstavil Poročilo o delu v JP Komunala Kranjska Gora. Prisotnim je
pojasnil, da je poročilo sestavljeno iz dveh delov (prvi del poročila so rezultati dela iz leta
2016, drugi del strategija za prihodnja 4 leta).
Najpomembnejše naloge iz leta 2016:
- 1.7.2016 v upravljanje so prevzeli čistilno napravo in vse cevovode,
- 1.1.2017 v upravljanje so prevzeli vodohrana Dovje,
- poslovali so s pozitivnim rezultatom, 53.000,00 EUR je bilo dobička.
Plan – razvojni načrt za leto 2017:
- izločitev meteorne kanalizacije iz mešanega sistema kanalizacije na območju Bezje in
TGC center,
- odprava okvare na čistilni napravi Tabre (zlomil se je mešalnik),
- posodobitev sistema zimske službe (zmanjšanje stroškov za 20% do 30%),
- nakup silosa za kameno sol,
- nakup zabojnikov za plastično embalažo (zmanjšano odlaganje plastične embalaže),
- proces oskrbe s pitno vodo – daljinsko odčitavanje,
- vzdrževanje javnih površin,
- nakup novih strojev.
Po predstavitvi poročila so člani Odbora izpostavili še nekaj vprašan, na katera jim je direktor
podal odgovore.
Branka Vovk:
1. Izpostavila je, zimsko službo. Meni, da je bilo manj stroškov, zaradi mile zime.
2. Eko otok na Dovjem je neurejen. Okolica smrdi.
3. Zasaditev okoli pokopališča v Kranjski Gori – po odstranitvi dreves (tise) je prostor
zelo odprt.
4. Ali bo izposoja grelca za taljenje cevovodov na voljo tudi občanom?
Odgovori:
1. Direktor je pojasnil, da vsa sredstva niso privarčevana na račun zime. Stroški so nižji
zaradi novih pristopov (zamenjava soli, zamenjava preglednega vozila, …)
2. S problemom so seznanjeni, k reševanju bodo pristopili v čim krajšem možnem času.
3. V jeseni planirajo z nadaljevanjem zasaditve.
4. Direktor je odgovoril, da bo na voljo tudi za občane. Strošek storitve bo glede na
mesto okvare (lastništvo).
Izidor Podgornik je pohvalil izvajanje zimske službe. Krajani Mojstrane so opazili, da je bila
uporaba soli rentabilnejša.
Sonja Kavalar:
1. Zanimalo jo je, zakaj je prišlo do okvare vodovoda iz Tamarja, ob cesti pri križišču?
2. Problematika ločevanja smeti, predlagala je, da se pripravi zloženka o pravilnem
ločevanju smeti.
3. Ali bo voda na vodnjaku v Ratečah pitna?
4. Problematika čiščenja snega v Ratečah, krajani sneg iz streh in dvorišč mečejo na
ceste. Zaradi tega prihaja do neprevoznosti cest.
Odgovori:

1. Počena je bila cev – okvara materiala.
2. Brošura odlaganje smeti – načrtujejo obisk najmlajših. Menijo, da je potrebno začeti
vzgajati otroke. V letu 2017 jih bodo obiskali v šolah, jim razdelili brošure ter jim
predstavili ločevanje odpadkov.
3. Odgovora na to vprašanje direktor ni podal, predlagal pa je, da bi bila voda pitna.
4. Direktor je zagotovil, da bo sneg še naprej odvažala komunala. V izogib zastojem na
cestah v Ratečah, je direktor predlagal, da se krajane prosi, da sneg na cesto mečejo
šele ob prihodu strojev, ki izvajajo zimsko službo.
Branko Hlebanja:
1. Izpostavil je problematiko pitne vode. Kaj se bo zgodilo, če vodni vir Jureš zakali?
Ali bo na voljo še vedno zadosti vode?
2. Kaj je s povezovalnim vodom Debela peč?
3. Problem zmrzovanja vodovodov pozimi?
4. Zbirni center za klavnične odpadke?
5. Ali se bo cena odvoza smeti in cena vode znižala?
6. Zakaj je strošek gradnje vodohranov tako visok?
Odgovori:
1. Občina Kranjska Gora vsako leto namenja veliko sredstev za oskrbo s pitno vodo.
Sledi se študiji, ki je bila narejena. Zaenkrat se na tem področju ne pričakuje večjih
težav.
2. Povezovalni vod Debela peč je potrebno narediti. Do realizacije ni prišlo, ker še vedno
manjka soglasje ene lastnice, ki živi v tujini.
3. Napake se sproti odpravljajo. Zavedajo se, da so določeni predeli problematični, ker je
vodovod vkopan na neprimerni višini. Za taljenje cevi so kupili novo pripravo.
4. Dolgoročno bo k projektu potrebno pristopiti. Težava je v odvozu, ker kontejner za
klavnične odpadke ni hlajen.
5. Direktor je pojasnil, da z ločevanjem odpadkov prihaja do večjih stroškov, zaradi tega
cene ni mogoče znižati. Ravno tako velja za ceno vode, ker velik del stroška
predstavljajo takse.
6. Direktor je odgovoril, da gradbena dela pri investiciji predstavljajo le manjši del
stroška. Glavnino stroška predstavljajo aparature, dovod električne energije, …
Jerneja Smole:
Podala je pobudo, da se na temo ločevanja odpadkov, pripravi članek v lokalnem časopisu
Zgornjesav c in organizira dan odprtih vrat.
Odgovor:
Direktor se je s predlogoma strinjal.
SKLEP 15/2: Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je seznanil in
obravnaval letno Poročilo JPK Kranjska Gora za leto 2016.

2.

točka – Poročilo o delu JZ Turizem Kranjska Gora za leto 2016 in Program dela
za leto 2017

Direktor Blaž Veber je podrobno predstavil Poročilo dela JZ Turizem Kranjska Gora. Povedal
je, da je bil v mesecu februarju 2016, spremenjen statut in ime javnega zavoda. LTO Kranjska
Gora se je preimenoval v Turizem Kranjska Gora.
Delo javnega zavoda je potekalo v skladu s programom, ki je bil sprejet za leto 2016.

Plan dela za leto 2017 je promocija in trženje celovite ponudbe turistične destinacije Kranjska
Gora, razvoj in organizacija informacijskega sistema turistične destinacije Kranjska Gora,
koordinacija in organizacija prireditev in animacije v turistični destinaciji Kranjska Gora,
upravljanje z objekti turistične infrastrukture, raziskave in razvoj in organizacija
izobraževanja in usposabljanj.
Velik poudarek je na razvoju in ponudbi kolesarskih poti.
Člani Odbora so delo javnega zavoda Turizem Kranjska Gora pohvalili.
SKLEP 15/3: Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je seznanil in
obravnaval letno Poročilo Javnega zavoda Turizem Kranjska Gora za leto 2016.

SKLEP 15/4: Odbora za gospodarstvo in gospodarske se je seznanil s Planom dela JZ
Turizma Kranjska Gora za leto 2017.
SKLEP 15/5: Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je seznanil s
predlogom porabe presežka prihodka nad odhodki iz leto 2016.

Ad 3. Pobude in vprašanja
Dodatnih pobud in vprašanj ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisala: Vesna Kunšič
Predsednik odbora
Žiga Židan l.r.

Poslano:
- vsem prisotnim
- arhiv

