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ZAPISNIK

9. seje Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt, ki je bila v ponedeljek, 26.03.2009 ob 18.00
uri, v sejni sobi občine Kranjska Gora.
Prisotni člani Odbora: Marinka Puc Koplan, Mirjana Benedik, Robert Plavčak, Emil Tavčar,
Janez Zajšek
Odsotni: Slavko Miklič
Ostali prisotni: Vida Černe
Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 8. seje;
Obravnava Poročila o delu LTO in finančnega poročila
Subvencioniranje obrestne mere v letu 2009
Predlogi, vprašanja in pobude.

Ad 1.
Člani odbora so se strinjali s predlaganim dnevnim redom in tudi soglasno potrdili zapisnik 8.
seje Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt.
Ad 2.
Najprej je direktorica je predstavila Poročilo o delu LTO za leto 2008. Na predstavitev je bilo
zastavljenih nekaj vprašanj in sicer je g. Mirjana Benedik vprašala zakaj ne upoštevamo
evidenc o gostih in nočitvah, ki jih občina pridobi na podlagi plačila turistične takse oz.
poslanih poročil o plačani turistični taksi.
G. Robertu Plavčaku je na vprašanje kako je s kriteriji o merjenju uspešnosti g Žerjav
pojasnila, da je bila imenovana posebna komisija, s katero so se že sestali in jim posredovali
gradiva gradiva, ki bi lahko služila za osnovo njihovemu delu. Zdaj bo komisija delovala
samostojno.
G. Janez Zajšek je zastavil vprašanje zakaj so tekaške proge urejene v Kranjski Gori, v
Mojstrani pa temu ni tako. Direktorica LTO mu je pojasnila, da ima LTO sklenjeno pogodbo
z izvajalcem za teptanje tekaških prog na območju od Rateč do Gozda Martuljka. Kljub
prizadevanjem, da bi dobili izvajalca tudi za Mojstrano, LTO-ju letos tega ni uspelo dobiti.
Člani Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt so LTO-ju priporočili, da se pri pripravi
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razpisa upošteva različna merila oz. se izdela normativ glede časa teptanja – koliko časa se
prizna za teptanje proge glede na širino le-te.
Na osnovi širše razprave, sta bila sprejeta dva sklepa:
Člani Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt so se seznanili s Poročilom o delu LTO in
finančnim poročilom za leto 2008.
.
LTO Kranjska Gora naj za zimsko sezono 2009/2010 pripravi nov razpis posebej za
območje KS Mojstrana in tako poskuša pridobiti izvajalca.
Ad 3.
Na osnovi razprave je bil sprejet sklep:
Člani odbora menijo, da je ugodnejša ponudba A-BANKE in zato naj se pristopi k
podpisu pogodbe in realizaciji razpisa.

Ad 4.
Pod točko razno je predsednica G. Puc Koplan na kratko predstavila idejo g. Jožega Pintarja
in Gozda Martuljka. V kratkem se skliče še ena seja Odbora, na kateri se podrobneje
obravnava ta projekt.
G. Plavčak je podal pobudo, da se čim prej prične s spomladanskim čiščenjem. Na Krajevne
skupnosti naj se naslovi dopis, da se tudi očiščevalne akcije, ki jih izvajajo društva, pričnejo
čim prej. Potrebno je tudi poskrbeti za popravilo vse škode, ki je nastala zaradi pluženja in
odstranjevanja snega.
V Mojstrani in tudi drugje po občini so nove klopi ostale pod snegom, kar zagotovo lesenim
klopem škoduje.

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

Predsednica ODTGO
Marinka Puc Koplan, l.r.
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