Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824
http://obcina.kranjska-gora.si/
e-mail: obcina@kranjska-gora.si

OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET
Odbor za prostorsko planiranje
in gospodarjenje z nepremičninami
Štev.: 032- 19/2014-14
Datum: 09.11.2015

ZAPISNIK
7. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
ki je bila v ponedeljek, dne 09.11.2015, ob 17.00 uri, v sejni sobi na sedežu občine Kranjska
Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.
Prisotni :
člani odbora: Bogdan Janša, Vesna Kovačič, Jože Dovžan, Blaž Lavtižar,
Odsotni člani odbora:
Maja Zupan, Andrej Žemva, Slavko Rabič (opravičeno odsotni)
Občinska uprava : Boštjan Pristavec, Egidija Mrovlje Košir,
DNEVNI RED:
1.Pregled in potrditev zapisnika 6.seje odbora.
2.Pregled gradiva za 8.sejo občinskega sveta:
2.Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2016
3.Stanovanjski program občine za leto 2016
4.Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2016 - prva obravnava
5.Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kranjska Gora – uradno prečiščeno besedilo
(UPB1) – skrajšani postopek
7.Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Kranjska Gora – druga obravnava
8. Predlog Strokovnih podlag k Odloku o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora

3.Pobude, informacije
4. Razno
Na začetku je predsednik predstavil dnevni red in ga dal na glasovanje

GLASOVANJE:
ZA-4
Dnevni red je bil sprejet.
K točki 1/
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Pregled in potrditev zapisnika 6.seje odbora.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Člani odbora so sprejeli naslednji
SKLEP 7/1: Potrdi se zapisnik 5. seje odbora.
GLASOVANJE:
ZA-4
Sklep je bil sprejet.
K točki 2/
2. Pregled gradiva za 8.sejo občinskega sveta:
2.Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2016

Gradivo je predstavila Egidija Mrovlje Košir.Načrt se je do seje odbora še dopolnil,zato bodo
svetniki prejeli nov,dopolnjen Načrt pred sejo Občinskega sveta.
Po predstavitvi so člani odbora sprejeli naslednji
SKLEP 7/2: Odbor se je seznanil z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za
leto 2016 in občinskemu svetu predlaga, da ga sprejme.
GLASOVANJE:
ZA:4
PROTI:
Sklep je bil sprejet.
3.Stanovanjski program občine za leto 2016.
Predsednik je predstavil stanovanjski program.Prihodki od prodaje, bodo v celoti namenjeni izgradnji
stanovanj v stari ''dovški'' šoli. Trenutno po podatkih strokovnih služb občine, ni večjega zanimanja za
neprofitna stanovanja, zato občina še ne razmišlja o gradnji večjega števila dodatnih stanovanj.

SKLEP 7/3: Odbor se je seznanil s stanovanjskim programom občine za leto 2016 in
občinskemu svetu predlaga, da ga sprejme.
GLASOVANJE:
ZA:4
PROTI:
Sklep je bil sprejet.
4. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2016 - prva obravnava

Predsednik je predstavil predlog proračuna za področje ,ki ga pokriva Odbor.Vse pripombe in
predloge člani odbora lahko posredujejo v času javne obravnave.
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SKLEP 7/4: Člani odbora predlagajo, da občinski svet predlog proračuna sprejme in posreduje
v 15 dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:
ZA:4
PROTI:
Sklep je bil sprejet.
5.Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kranjska Gora – uradno prečiščeno
besedilo (UPB1) – skrajšani postopek

Gradivo je predstavil predsednik.
SKLEP 7/5: Člani odbora občinskemu svetu predlagajo da sprejme uradno prečiščeno besedilo.
GLASOVANJE:
ZA: 4
PROTI:
Sklep je bil sprejet.
7.Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Kranjska Gora – druga obravnava

Odlok je predstavil predsednik. Člani odbora so opozorili, da se dopolni 3. člen odloka tako, da se v
besedilo stalni reklamni objekti doda tudi reklamni valj, s čimer bo odlok usklajen s strokovnimi
podlagami.
SKLEP 7/6: Člani odbora predlagajo da se odlok sprejme, ob upoštevanju predlagane
dopolnitve.
GLASOVANJE:
ZA: 4
PROTI:
Sklep je bil sprejet.
8. Predlog Strokovnih podlag k Odloku o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora

Člani odbora so se seznanili z predlogom strokovnih podlag.
SKLEP 7/7: Člani odbora so se seznanili z predlogom strokovnih podlag in občinskemu
svetu predlagajo, da jih sprejme.

GLASOVANJE:
ZA:4
PROTI:
Sklep je bil sprejet.
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3.Pobude, informacije
Člani odbora so razpravljali o možnosti lokacije za otroško igrišče na Dovjem.Smatrali so, da
na območju predvidenem za nova parkirišča, to ne bi bilo smiselno,zato bo predsednik
odbora, do naslednje redne seje odbora pregledal vse prostorske možnosti v naselju Dovje.
Hkrati je bil podan predlog,da se na občinski seji ponovno javno pozove vse občane ,ki na
kakršen koli način koristijo občinska zemljišča, da se z občino uskladijo o najemu ali odkupu
zemljišč.

4. Razno
Pod to točko ni bilo razprave.

Seja odbora je bila zaključena ob 18.00 uri.

Zapisal:
Boštjan Pristavec
Predsednik odbora:
Bogdan Janša
Zapisnik vročiti:
Članom odbora:
Bogdan Janša, Ulica Alojza Rabiča 42/a, 4281 Mojstrana
Jože Dovžan, Delavska ulica 14b, 4281 Mojstrana
Blaž Lavtižar, Rateče 163, 4283 Rateče
Vesna Kovačič, Dovje 86, 4281 Mojstrana
Andrej Žemva, Zgornje Rute 86/a, 4282 Gozd Martuljek
Slavko Rabič, Dovje 15a, 4281 Mojstrana
Maja Zupan, Čičare 1c, 4280 Kranjska Gora
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