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OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET
Odbor za prostorsko planiranje
in gospodarjenje z nepremičninami
Štev.: 032- 19/2014-18
Datum: 26.01.2016

ZAPISNIK
9. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
ki je bila v torek , dne 26.01.2016, 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, Andrej Žemva
Maja Zupan, Slavko Rabič, Blaž Lavtižar, Andrej Žemva
Odsotni člani odbora:
Občinska uprava : Boštjan Pristavec, Egidija Mrovlje Košir,
DNEVNI RED:
1.Pregled in potrditev zapisnika 8.seje odbora.
2.Pregled gradiva za 10 .sejo občinskega sveta:
3. Pobude, informacije pregled prispelih vlog
4.Razno
Na začetku je predsednik predstavil dnevni red in ga dal na glasovanje.

GLASOVANJE:
ZA-7
Dnevni red je bil sprejet.
K točki 1/
Pregled in potrditev zapisnika 8.seje odbora.
Člani odbora na zapisnik prejšnje seje niso imeli pripomb.
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SKLEP 9/1: Potrdi se zapisnik 8. seje odbora.
GLASOVANJE:
ZA-7
Sklep je bil sprejet.

K točki 2/
2. Pregled gradiva za 10.sejo občinskega sveta:
Ukinitev statusa javnega dobra, razpolaganje z nepremičninami in pridobivanje nepremičnin ( točka 4)
Gradivo je predstavila Egidija Košir Mrovlje. Pojasnila je, da je ukinitev statusa javnega dobra pri
nepremičninah parc. št. 2030/6, 2048/2, obe k.o. Dovje in pri nepremičnini parc. št. 885/155 k.o. Kranjska
Gora, namenjena razpolaganju z nepremičninami, ker ta zemljišča v naravi predstavljajo funkcionalna
zemljišča pri stanovanjskih stavbah in so kot taka namenjena prodaji. Zemljišče s parc. št. 2030/6 k.o. Dovje se
bo zamenjalo z zemljiščem s parc. št. 1001/4 iste k.o., ki je bilo uporabljeno pri gradnji pločnika ob občinski
cesti (»Mojstranški Gobeli«).
Zemljišče s parc. št. 902/4 k.o. Višelnica II, pa v naravi predstavlja del odseka občinske ceste v Radovni
(odsek do Gogala), zato je potrebno zemljiškoknjižno stanje uskladiti z dejanskim stanjem. V zemljiški knjigi
je namreč vpisano javno dobro brez lastnika, kar pomeni, da je najprej potrebno ukiniti status javnega dobra in
vpisati lastninsko pravico občine, nato pa urediti še zaznambo grajenega javnega dobra, ker gre za odsek
občinske ceste.

SKLEP 9/2: Odbor se je seznanil z gradivom in predlaga da občinski svet sprejme predlagane
sklepe.
GLASOVANJE:
ZA-7
Sklep je bil sprejet.

3.Pobude, informacije, prejete vloge
G. Dolžan:
- posreduje vprašanje KS Dovje Mojstrana, ki se nanaša na aktivnosti v zvezi prireditvenega
prostora v Mojstrani. Odgovor je podal predsednik, ki je povedal da sta projekta v zaključni
fazi in, da bo v kratkem izveden postopek javnega naročanja za izvedbo investicije. Projekta
sta ločena na pločnik in cestni del in območje trga.
Egidija Košir:
- predstavi potek projekta izgradnja pločnika na Dovje- Dovška Gobela.
Projektant je izdelal tri variante med katerimi se je potrebno odločiti.
-Slavko Rabič predlaga, da se brežine uredijo z opornimi zidovi.
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Predsednik je povedal ,da se v februarju predvideva sestanek s predstavniki DRSI o vseh
aktualnih zadevah kar se tiče državne ceste in s tem povezanimi projekti.
Odbor je obravnal tudi prejete vloge. Za mnenje o prodaji ali najemu, naj se zaprosi še JP
Komunala Kranjska Gora, kot upravljalca javne infrastrukture.

4. Razno
Maja Zupan:
- predlaga, da se na regionalni cesti v Kr. Gori ob križiščih s peš potjo za Stan in pri policiji
označijo prehodi za pešce.

Seja odbora je bila zaključena ob 17.45 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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