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ZAPISNIK
13. seje Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt, ki je bila v ponedeljek, 09.11.2009 ob 18.00
uri, v sejni sobi občine Kranjska Gora.
Prisotni člani Odbora: Marinka Puc Koplan, Robert Plavčak, Emil Tavčar, Janez Zajšek,
Odsotnost opravičila: Mirjana Benedik in Slavko Miklič
Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje;
2. Obravnava gradiva za sejo Občinskega sveta in sicer 2. in 3. točke
3. Predlogi, vprašanja in pobude.

Ad 1.
Člani odbora so se strinjali s predlaganim dnevnim redom in tudi soglasno potrdili zapisnik
12. seje Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt.
Ad 2.
Predsednica je želela, da se prisotnim članom Odbora poda pojasnilo zakaj je iz RAGOR-ja
izstopila Občina Žirovnica. Na osnovi pojasnila in kratke razprave je odbor sprejel sklep:
Člani Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt so se seznanili z gradivom za 2. točko
dnevnega reda 28. seje Občinskega sveta to je s Predlogom Odloka o spremembah
odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.
V nadaljevanju so člani odbora obravnavali tudi predlog Odloka o delovnih telesih
občinskega sveta Občine Kranjska Gora. G. Plavčak je pojasnil, da je predlog Odloka nastajal
kar nekaj časa, vendar se ga bo uporabljalo šele v prihajajočem mandatu. Nastal je predvsem
zaradi racionalizacije. Zmanjšalo se je število delovnih teles in sestava le-teh, saj do zdaj ni
bila smotrna. Odbori in komisije so posvetovalna telesa in se sestajajo ter razpravljajo o
točkah, ki bodo v obravnavi na sejah občinskega sveta ter tako pomagajo k lažjim odločitvam
občinskemu svetu.
G. Tavčar je ocenil, da je bila odločitev o racionalizaciji pravilna in upa, da bo produktivnost
odborov zdaj boljša ter, da se bo prihranilo tudi nekaj sredstev.
G. Puc Koplan je ugotovila, da bi bilo potrebno poleg predsednikov delovnih teles imenovati
tudi podpredsednike, saj je težko vedno zagotoviti prisotnost predsednika. Opazila pa je tudi,
da prehodne določbe Odloka niso pravilno zapisane. Postavila pa je tudi vprašanje zakaj ni
(ZAPISNIK 12. seje OTGO, sept 2009.doc

komisije za finance in g. Plavčak ji je pojasnil, da ni potreb po tej komisiji, saj ima občina
Nadzorni odbor. Poleg tega pa ima tudi, skupaj z drugimi občinami, notranjo revizijsko
službo, ki nadzira smotrno in pravilno porabo javnih sredstev.
Ob zaključku razprave so člani odbora sprejeli sklep:
Odbor se je seznanil s predlogom Odloka o delovnih telesih občinskega sveta Občine
Kranjska Gora. Pristojna komisija naj preveri pravilnost prehodnih odločb in možnost
imenovanja podpredsednika odborov oz. komisij.
Ad 3.
Predsednica odbora je podala mnenje glede zakonskih določb o pobiranju turistične takse in
meni, da zakonodajalec omogoča preveč olajšav oz. oprostitev, pri tem misli predvsem
nočitve v planinskih postojankah.
G. Plavčak je postavil vprašanje glede obnove mostu v Gozdu Martuljku, saj je ta most
vitalnega pomena za krajane. Podal je tudi pobudo, da se ta most nemudoma obnovi.
Člani so razpravljali tudi o urejenosti tekaških prog v Mojstrani Pri tej temi je g. Zajšek
pojasnil s kakšnimi zapleti se srečuje pri pripravi smučišča in napeljavi elektrike, ki je
potrebna za umetno zasneževanje. V primeru, da bo smučišče obratovalo, bo sam veliko lažje
zagotavljal teptanje tekaških prog.
Vsi člani odbora so ponovno izrazili željo in dajejo pobudo, da se v zimski sezoni 2009/2010
zagotovi teptanje tekaških prog na območju Krajevne skupnosti Dovje Mojstrana.
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

Zapisala: Vida Černe

Predsednica ODTGO
Marinka Puc Koplan, l.r.
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