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ZAPISNIK

10. seje Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt, ki je bila v ponedeljek, 20.04.2009 ob 19.00
uri, v sejni sobi občine Kranjska Gora.
Prisotni člani Odbora: Marinka Puc Koplan, Robert Plavčak, Emil Tavčar, Slavko Miklič
Odsotni: Mirjana Benedik, Janez Zajšek
Ostali prisotni: Vida Černe, Jože Pintar ml.
Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 9. seje;
Predstavitev projekta Hotel Gozd Martuljek
Obravnava Poročila o delu za leto 2008 in Programa dela za leto 2009 - RAGOR
Predlogi, vprašanja in pobude.

Ad 1.
Člani odbora so se strinjali s predlaganim dnevnim redom in tudi soglasno potrdili zapisnik 9.
seje Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt.
Ad 2.
Predsednica je predstavila Jožeta Pintarja, ki načrtuje izgradnjo hotela v Gozdu Martuljku. V
uvodu ga je pozvala, da predstavi svoj projekt in sicer s poudarki na kritičnih točkah oz. na
tistih področjih, kjer pričakuje pomoč Občine Kranjska Gora.
Po izčrpni predstavitvi projekta izgradnje hotela v Gozdu Martuljku, ki bo imel 49 ležišč in bo
kategorije 4 superior zvezdic, investitor načrtuje tudi izgradnjo počivališča – prenočišča za
konje, ureditev prostora za team buildinge in prostora za piknike. Projekt je projektiran v
skladu z vsemi okoljskimi in arhitekturnimi zahtevami ter bo nudil 11 oz. 12 novih delovnih
mest. Glavne kritične točke pa so, da projekt ne ustreza povsem sedanjemu PUP-u in na tem
področju investitor pričakuje pomoč občine.
Po predstavitvi projekta in razpravi, kjer so svetniki pozdravili izvedbo takšnega projekta ter z
investitorjem delili svoje bogate izkušnje, so prisotni člani Odbora za turizem, gostinstvo in
obrt sprejeli sledeč sklep:

(ZAPISNIK 10. seje OTGO, apr 2010.do

Člani Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt podpirajo izgradnjo hotela v Gozdu
Martuljku. Predlagajo, da se tudi pristojni odbor, to je Odbor za okolje in prostor
seznani s projektom in pregleda možnosti kje bi lahko pomagali investitorju Jožetu
Pintarju. Prav tako naj investitor svoj projekt predstavi tudi KS Gozd Martuljek.

Ad 3.
Predsednica je želela o poročilu o delu v letu 2008 in o Programu dela za 2009 spregovoriti z
direktorjem RAGOR-ja, vendar tega na sejo nismo povabili. Strokovna sodelavka je na kratko
pojasnila sodelovanje in način dela RAGOR-ja. Na osnovi razprave so člani odbora sprejeli
sklep:
Člani so se seznanili s Poročilom o delu za leto 2008 in Programom dela za leto 2009.
Občina naj na svojih spletnih straneh in v lokalnem časopisu ZGORNJESAV'C objavlja
aktualne informacije o delovanju RAGOR-ja, saj v času krize ljudje takšne informacije
potrebujejo.

Ad 4.
Pod točko razno je predsednica ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisala: Vida Černe

Predsednica ODTGO
Marinka Puc Koplan, l.r.
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