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- 19/2014-16
Datum: 14.12.2015

ZAPISNIK
8. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
ki je bila v ponedeljek, dne 14.12.2015, ob 17.30 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, Andrej Žemva
Maja Zupan,
Odsotni člani odbora:
, Slavko Rabič (opravičeno odsoten)
Občinska uprava : Boštjan Pristavec, Egidija Mrovlje Košir,
DNEVNI RED:
1.Pregled in potrditev zapisnika 7.seje odbora.
2.Pregled gradiva za 9.sejo občinskega sveta:
- točka 3 Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za 2016
- točka 5 predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče
in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini za 2016
- točka 6 predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini za
leto 2016
- točka 9 ukinitev statusa javnega dobra, razpolaganje z nepremičninami in pridobivanje nepremičnin

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

GLASOVANJE:
ZA-6
Dnevni red je bil sprejet.
K točki 1/
Pregled in potrditev zapisnika 7.seje odbora.
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Predsednik je predstavil realizacijo sklepov prejšnje seje odbora.
Predsednik je povedal, da v času javne obravnave predloga proračuna občine za leto 2016
člani odbora niso podali pripomb, oz. predlogov.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Člani odbora so sprejeli naslednji
SKLEP 8/1:
Potrdi se zapisnik 7. seje odbora.
GLASOVANJE:
ZA-6
Sklep je bil sprejet.
K točki 2/
2. Pregled gradiva za 9.sejo občinskega sveta:
-

Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za 2016 (točka 3)

Gradivo predstavi predsednik. Člani odbora niso imeli pripomb in sprejeli naslednji

SKLEP 8/2:
Odbor predlaga, da občinski svet proračun sprejme.
GLASOVANJE:
ZA-6
Sklep je bil sprejet.
- Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče
in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini za 2016( točka 5)
Predsednik je predstavil gradivo. Po predstavitvi je predsednik predlagal naslednji

SKLEP 8/3:
Odbor predlaga, da občinski svet sprejme predlagani sklep .
GLASOVANJE:
ZA-6
Sklep je bil sprejet.
- Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini za
leto 2016 (točka 6)
Predsednik je predstavil gradivo. Po predstavitvi so člani odbora sprejeli naslednji

SKLEP 8/4:
Odbor predlaga, da občinski svet sprejme predlagani sklep .
GLASOVANJE:
ZA-6
Sklep je bil sprejet.
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-

Ukinitev statusa javnega dobra, razpolaganje z nepremičninami in pridobivanje nepremičnin ( točka
9)

Gradivo je predstavila Egidija Mrovlje Košir.
Predsednik je pohvalil pripravljeno gradivo. V razpravi so člani odbora,glede načina urejanja medsebojnih
obveznosti z Agrarno skupnostjo Kranjska Gora predlagali, da se na enak način uredijo medsebojne obveznosti
tudi z drugimi Agrarnimi skupnostmi v občini.

SKLEP 8/5:
Odbor se je seznanil z gradivom in predlaganimi sklepi in predlaga, da občinski svet sprejme
predlagane sklepe .
GLASOVANJE:
ZA-6
Sklep je bil sprejet.

3.Pobude, informacije
Predsednik odbora je člane seznanil s postopki v zvezi s pripravo 8. sprememb odloka o PUP.
4. Razno
Predsednik odbora je člane seznanil o temah in sklepih ob obisku vlade RS v Občini Kranjska
Gora.

Seja odbora je bila zaključena ob 18.20 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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