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Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
ZAPISNIK
2. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
ki je bila dne 23. novembra 2015 ob 19. uri v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Katarina Štravs, Blaž Knific, Janja Seljak, Bojana Potrebuješ, Matjaž Gracar
Opravičili: Gregor Miklič, Janez Mlinar
Predsednica Odbora je pozdravila vse navzoče in predlagala naslednji
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 1. seje Odbora
2. Obravnava predloga Proračuna za leto 2016 (v delu, ki se nanaša na pristojnost
Odbora) – gradivo je dostopno na spletni strani Občine Kranjska Gora
(http://obcina.kranjska-gora.si , informacije, seje, sklic 8. seje)
3. Razno
ki je bil soglasno sprejet.
AD1/ Pregled zapisnika 1. seje Odbora
Janja Seljak je na prvi seji Odbora izpostavila problematiko zaračunavanja najemnine dvorane
KUD Jaka Rabič na Dovjem drugim uporabnikom oziroma društvom. Strokovna služba je
zaprosila KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana za pojasnilo glede višine najemnine, kdo potrdi
cenik in kje je le-ta objavljen. Iz pojasnila društva je razvidno, da cenik potrdi upravni odbor
društva, domača društva pa so oproščena plačila najemnine dvorane, kadar gre za nepridobitno
dejavnost. V tem primeru se plača stroške čiščenja in stroške tehnične službe, ki trenutno znašajo
40,00 EUR. Kadar pa gre za najem dvorane v interesu pridobitne dejavnosti, pa imajo društva
možnost najema dvorane v razmerju 70% (najemnik): 30% (najemodajalec) od iztržka.
Zapisnik je bil soglasno potrjen.
AD2/ Obravnava predloga Proračuna za leto 2016 (v delu, ki se nanaša na pristojnost
Odbora)
Strokovna delavka Vlasta Skumavc je na kratko predstavila predlog Proračuna za leto 2016, na
katerega člani Odbora niso imeli pripomb.
Člani Odbora soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Člani Odbora so se seznanili s predlogom Proračuna Občine Kranjska Gora za leto
2016 v delu, ki se nanaša na pristojnost Odbora in k predlogu dajejo pozitivno mnenje, ter
predlagajo Občinskemu svetu, da ga potrdi.

(zapisnik 2 seje)

AD3/ Razno
- Janez Mlinar je že na prvi seji predlagal, da se prouči možnost (morda skupaj z LTOjem) zagotovitve sistemskega vodenja pri Ruski kapelici na Vršiču (v mesecu juniju
in juliju). Simon Oblak še vedno opravlja vodenje. Ker gre za vedno bolj obiskan
kulturni spomenik, člani Odbora predlagajo, da se za štiri poletne mesece ob vikendih
zaposli študenta, in sicer preko LTO-ja ali Turističnega društva.
- Triglavski zvonovi so se na Odbor obrnili s prošnjo pri iskanju pomoči potrebne
družine. Sredstva, ki jih zberejo s koledovanjem bi radi namenili takšni družini. Odbor
predlaga, da se društvo obrne na Nežo Langus, vodjo projekta Starejši za starejše pri DU
Dovje-Mojstrana. Starejši živijo v vedno večji stiski, zato bi jim tovrstna pomoč gotovo
prišla prav (predlaga, da se znesek razdeli na več oseb).
- Predsednica Odbora je predstavila informacijo o prodaji Hotela Lek, kamor sodijo tudi
teniška igrišča. Zaradi nejasnosti nastale situacije obstaja bojazen, da bo Kranjska Gora
kot turistični in športni kraj ostala brez teniških igrišč. Povpraševanja za najem le-teh pa
je velik. Zato Odbor predlaga, da župan Janez Hrovat stopi v kontakt z novim lastnikom
Hotela Lek in predlaga, da bi se igrišča obdržala za potrebe (razvoj turizma in športa)
Občine Kranjska Gora.
Zapisala:
Vlasta Skumavc-Rabič
višja svetovalka I

Poslano (po el.pošti):
• članom Odbora
• arhiv OS
• županu
• direktorici Občinske uprave
• finančni službi

(zapisnik 2 seje)

Predsednica Odbora
Katarina Štravs, l.r.

