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OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET
Odbor za prostorsko planiranje
in gospodarjenje z nepremičninami
Štev.: 032- 19/2014-4
Datum: 10.02.2015

ZAPISNIK
4. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
ki je bila v ponedeljek, dne 20.04.2015, ob 17.30 uri, v sejni sobi na sedežu občine Kranjska
Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.
Prisotni
člani odbora: Bogdan Janša, Jože Dovžan, Blaž Lavtižar,Slavko Rabič
Odsotni člani odbora:
Vesna Kovačič Andrej Žemva, Maja Zupan,(opravičeno odsotni)
Občinska uprava : Boštjan Pristavec, Egidija Mrovlje Košir
DNEVNI RED:
1.Pregled in potrditev zapisnika 3.seje odbora.
2.Pregled gradiva za 5.sejo občinskega sveta:
- točka 2 odlok o rebalansu proračuna občine
- točka 11 prodaja nepremičnin
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/
Predsednik je dal v obravnavo zapisnik 3. seje odbora.
Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb in so sprejeli naslednji
SKLEP 4/1: Sprejme se zapisnik 3. seje odbora.
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GLASOVANJE:
ZA-4
Zapisnik je bil sprejet.
K točki 2/
Predsednik je predstavil točke gradiva za občinski svet, ki sodijo v področje dela odbora in
sicer:
-

Odlok o rebalansu proračuna Občine za leto 2015 (2.točka)

Predsednik je predstavil proračunske postavke, ki sodijo v delovno področje odbora.
Po predstavitvi je odbor sprejel naslednji
SKLEP 4/2: Odbor se je seznanil z predlogom rebalansa proračuna in
občinskemu svetu predlaga, da ga sprejme.
GLASOVANJE:
ZA-4
Sklep je bil sprejet.
- Prodaja nepremičnin (11.točka)
Gradivo sta predstavila predsednik odbora in Egidija Mrovlje Košir.
Člani odbora so v razpravi ugotovili da je večino pripravljenega gradiva odbor že obravnaval.
Iz preteklih sej je ostal nerealiziran sklep glede ogleda nekaterih zemljišč.
Člani odbora bodo oglede opravili do naslednje seje.
SKLEP 4/3: Odbor se je seznanil s pripravljenim gradivom in občinskemu svetu
predlaga, da sprejme predlagane sklepe.
GLASOVANJE:
ZA-4
Sklep je bil sprejet.
K točki 3/
Pod to točko so bili člani odbora seznanjeni o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Državnega prostorskega načrta Karavanke.
Javna razgrnitev bo potekala še jutri 21.04.2014.
V razpravi so člani odbora izpostavili zlasti bojazen da bodo ceste v času gradnje uničene zato
predlagajo da občina od investitorja zahteva ,da se regionalna Jesenice- Rateče cesta
rekonstruira. Predlagamo tudi, da se zaščiti novozgrajena kolesarska steza tako, da se do
predvidene deponije ob Savskem mostu v Mojstrani zgradi nova dostopna cesta.
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Član odbora g. Dovžan je opozoril tudi na problem koncesije za karavanško vodo.
Slavko Rabič je člane odbora seznanil z problematiko vrtičkov v Mojstrani in sicer ob Savi na
Prodah. Povedal je da nekateri uporabniki na zemljišču gradijo večje in manjše barake.
Glede da je bilo agrarni skupnosti zemljišče vrnjeno šele pred nekaj leti so takšno stanje
podedovali, bi ga pa radi uredili. Člani odbora predlagajo da agrarna skupnosti kot lastnik
zemljišča skliče sestanek z uporabniki njihovega zemljišča in določi pravila za uporabo
njihovega zemljišča.
Seja odbora je bila zaključena ob 18.30 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

3

