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ZAPISNIK

8. seje Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt, ki je bila v torek, 25.11.2008 ob 18.00 uri, v
sejni sobi občine Kranjska Gora.
Prisotni člani Odbora: Marinka Puc Koplan, Mirjana Benedik, Robert Plavčak, Emil Tavčar,
Slavko Miklič
Ostali prisotni: Vida Černe
Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 7. seje;
Obravnava proračuna
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere
Predlogi, vprašanja in pobude

Ad 1.
Člani odbora so se strinjali s predlaganim dnevnim redom in tudi soglasno potrdili zapisnik 7.
seje Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt.
Ad 2.
Člani odbora so o predlogu proračuna razpravljali in zastavili par vprašanj. Predsednica
poudarja, da je v proračunu premalo sredstev namenjenih za spodbujanje gospodarstva.
Potrebno je še kaj dodati, pravočasno urediti določene stvari in se pripraviti glede na to, da se
nam obeta kriza. Razmišlja naj se v smeri čiščenja gozdov, vzdrževanja zelenic, parkov, je
predlagal g. Plavčak. Na osnovi razprave so sprejeli sklep:
Člani Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt so se seznanili predlogom proračuna za
leto 2008 in nanj nimajo pripomb.
Za proračun za leto 2009 pa naj se poišče nove možnosti za spodbujanje malega
gospodarstva in se v proračunu zagotovi več sredstev.
Ad 3.
Na osnovi razprave je bil sprejet sklep:

(ZAPISNIK 8 seje OTGO nov 2008 doc.doc)

Člani odbora Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere podpirajo in posredujejo par
dopolnilnih predlogov. Predlagajo, da se glede na prihajajočo gospodarsko krizo
preverijo usmeritve države in, da se preuči vse možnosti za finančne spodbude
gospodarstvu. Do naslednje seje naj se pripravi obrazložitve na kakšen način in pod
kakšnimi pogoji bi lahko Občina, v teh kriznih časih, pomagala gospodarstvu: finančne
spodbude, zmanjšanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oz. zmanjšanje
drugih dajatev.

Ad 3.
Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 19. uri.
Zapisala: Vida Černe

Predsednica ODTGO
Marinka Puc Koplan, l.r.
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