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ZAPISNIK

11. seje Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt, ki je bila v ponedeljek, 08.06.2009 ob 19.00
uri, v sejni sobi občine Kranjska Gora.
Prisotni člani Odbora: Marinka Puc Koplan, Mirjana Benedik, Robert Plavčak, Emil Tavčar,
Janez Zajšek, Slavko Miklič
Ostali prisotni: Vida Černe
Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje;
2. Obravnava gradiva za 25. sejo občinskega sveta
3. Predlogi, vprašanja in pobude.

Ad 1.
Člani odbora so se strinjali s predlaganim dnevnim redom in tudi soglasno potrdili zapisnik
10. seje Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt.
Ad 2.
Predsednica je predlagala, da člani obravnavajo 4, 5 in 6 točko dnevnega reda seja
Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
Najprej so člani razpravljali o informaciji glede postopkov v zvezi rekonstrukcije Gostišča
Jasna in gradnje tri stanovanjskega objekta v Podkorenu. Predsednica je povedala, da je
pričakovala drugačne vrste informacijo, pojasnilo glede vsebinskih razlogov za neuspešne
pritožbe občine. Iz navedene informacije je namreč razvidno, da so bile strokovne službe
občine aktivne in sprožale razne postopke, ni pa iz tega gradiva moč razbrati zakaj so
strokovne službe oz. pravna služba neuspešne. Zanima jo tudi zakaj je sodišče ovrglo
občinsko pritožbo in prosi, da strokovne službe do seje Občinskega sveta pripravijo tovrstna
pojasnila. Dalje je tudi ugotovila, da zadeva od 18.3.2009 miruje in zanima jo razlog.
Gospa Benedik je predlagala, da se ne glede na postopke okoli pridobitve gradbenega
dovoljenja za Jasno, vztraja pri prijavi investitorja zaradi nelegalnega odlaganja odpadkov in
zato je potrebno na pristojne inšpekcijske službe nasloviti ponovno prijavo oz. preveriti zakaj
te službe ne opravljajo svojega dela.
Gospod Plavčak je postavil vprašanje, če je resnica, da bo investitor Jasne tožil občino zaradi
vseh postopkov, ki jih je sprožila in mu tako posledično povzročila škodo.
(ZAPISNIK 10. seje OTGO, apr 2010.do

Na osnovi razprave so člani sprejeli pobudo, ki naj se naslovi na Občinski svet. Ta naj
zavzame jasno stališče glede ukrepov, ki so potrebni proti investitorjem, ki kršijo vse
občinske in druge predpise. Strokovne službe naj preverijo ali obstajajo druge možnosti,
da bi se sporni zadevi Jasna in Podkoren, rešili saj sodne poti ne kažejo na to, da bi se
zadeve v doglednem času rešile.
Člani so razpravljali tudi na temo umirjanja prometa v Julijskih Alpah in se seznanili z
gradivom.
Da bi izpeljali projekt je pomembno tudi, da se cesta v Vrata asfaltira. Na pristojne službe, to
je DRSC naj se naslovi dopis s pobudo za čimprejšnje asfaltiranje te turistične ceste.
Prav tako so člani obravnavali tudi DIIP za nabavo urbane opreme.
Za Zgornjesavca naj se pripravi informacija o nabavi enotne urbane opreme in na občane oz
podjetnike naj se preko tega prispevka naslovi pobuda, da bi pristopili k nabavi enake opreme,
recimo stojal za kolesa. Prav tako naj se poišče možnost, da bi občanom ponudili nabavo
občinskih zastav.

Seja je bila zaključena ob 20 uri.

Zapisala: Vida Černe

Predsednica ODTGO
Marinka Puc Koplan, l.r.
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