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ZAPISNIK
10. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,

ki je bila v ponedeljek 28.11.2011, ob 17.00 uri, v sejni sobi na sedežu Občine Kranjska Gora,
v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.
Prisotni:
člani odbora: Blaž Knific, Milan Polak, Jože Zupančič, Vesna Kovačič, Jože Krivc
opravičeno odsotena: Bogdan Janša, Matevž Podrekar
Služba za okolje in prostor: Boštjan Pristavec
Na začetku seje odbora je podpredsednik Blaž Knific člane seznanil, da bo na podlagi
dogovora s predsednikom odbora zaradi njegove zadržanosti sejo odbora vodil on.
Podpredsednik je pozdravil vse prisotne in predlagal naslednji
DNEVNI RED:
.
1.Pregled in potrditev zapisnika 9.seje odbora.
2. Realizacija sklepov 9.seje odbora.
3. Obravnava gradiva za 12.sejo OS.
-proračun II.obravnava
4. Obravnava prejetih vlog.
5. Vprašanja in pobude.
6. Informacije.

GLASOVANJE: ZA - 5

Podredsednik je ugotovil, da je bil predlagani dnevni red soglasno sprejet, zato je nadaljeval
sejo s 1. točko sprejetega dnevnega reda.

K točki 1/
Predsednik je dal v obravnavo zapisnik 9. seje odbora. Ker na zapisnika ni bilo pripomb, je
predlagal naslednji
SKLEP 10/1: Potrdi se zapisnik 9. seje odbora.
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GLASOVANJE: ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

K točki 2/
Pregledani so bili sklepi 9. seje in ugotovljeno sledeče:
Sklep 9/2 Realizacija je v teku.
Sklep 9/3 Realizacija je v teku.
Sklep 9/4 Za pripravo odgovora bo predsednik odbora občinski upravi posredoval vlogo
stranke.
Sklep 9/5 Ugotovitve bodo predstavljene na naslednji seji odbora
Sklep 9/6 Zaradi obsežnosti bo potočilo pripravljeno v nekaj mesecih.
Sklep 9/7 Sklep je realiziran.

K točki 3/
Pristavec je predstavil predlog proračuna za leto 2012 in sicer del ki se nanaša na investicije
in prostorsko načrtovanje. Povedal je da bo predlog dopolnjen in sicer bodo dodatna sredstva
predvidena za dokončanje občinskega prostorskega načrta , na področju investicij pa bodo za
investicijo vodohran Log zagotovljena sredstva za nadaljevanje v letu 2012.
Po končani obravnavi predloga proračuna je bil sprejet naslednji
SKLEP 10/2: Predlog proračuna je ustrezno pripravljen za obravnavo na občinskem
svetu.
GLASOVANJE:
ZA – 4
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju je Pristavec člane odbora seznanil z ostalimi zadevami, ki bodo obravnavane
na 12. seji občinskega sveta.
K točki 4/
Prejetih vlog v času od zadnje seje nismo prejeli.
K točki 5/
Člani odbora so ponovno opozorili na problem razpadajočih in nevzdrževanih objektov v
občini.
Obravnavana je bila tudi problematika mirujočega prometa v občini predvsem v Kr. Gori.
Pristavec je člane odbora seznanil, da je župan 21.11.2011 imenoval delovno skupino za
pripravo Odloka o prometnem režimu in urejanju mirujočega prometa v občini Kr. Gora.
Rok za končanje dela komisije je 01.03.2012.
K točki 6/
Novih informacij od zadnje seje odbora ni bilo.
Seja odbora je bila zaključena ob 18.20 uri.
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Zapisal: Boštjan Pristavec

Predsednik odbora:
Bogdan Janša

Zapisnik vročiti:
Članom odbora:
Bogdan Janša, Ulica Alojza Rabiča 42/a, 4281 Mojstrana
Jože Zupančič, Naselje na Bregu 7, 4282 Gozd Martuljek
Blaž Knific, Veliki breg 10, 4281 Mojstrana
Vesna Kovačič, Dovje 86, 4281 Mojstrana
Matevž Podrekar, Pod Grančiščem 1, 4281 Mojstrana
Jože Krivc, Delavska 11, 4281 Mojstrana
Milan Polak, Zgornje Rute 3, 4282 Gozd Martuljek

Službi za okolje in prostor
Boštjan Pristavec
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