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ZAPISNIK
13. seje odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja
ki je potekala dne 25.11. 2009, ob 16.00 uri v prostorih Občine Kranjska Gora
PRISOTNI:
Blaž Knific, Vesna Kovačič, Andrej Žemva in Jože Krivc
- člani odbora
ODSOTNI:
Darko Zaletelj, Milan Polak
Egidija Mrovlje- Košir , Boštjan Pristavec- občinska uprava

Obravnavan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 12. seje.
2. Obravnava vlog za odkup občinskih zemljišč.
3. Obravnava predloga proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2010.
4. Razno

Pri obravnavi dnevnega reda so člani odbora ugotovili, da bo pod 2. točko obravnavan
letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine, ki
je sestavni del proračuna. Sprejet je bil sklep, da se druga in tretja točka združita.
Ad.1
Obravnavan je bil zapisnik 12. seje. Član odbora Andrej Žemva je podal pripombo glede
izjave, ki jo je občanki Mariji Mertelj v zvezi dostopne poti do njene stanovanjske hiše
izdal LTO. LTO je namreč izdal soglasje za zemljišče, ki je v lasti države in ne občine,
zato je izdajanje tovrstnih soglasij nedopustno. Član odbora je predlagal, da se LTO
opozori na navedena dejstva.
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Ad.2
Pod to točko je bil obravnavan predlog proračuna za leto 2010.
Odbor se je najprej seznanil z letnim načrtom pridobivanja in letnim načrtom
razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine.
Člani odbora so sprejeli sklep, da se zemljišča v Jasni, za katere odbor na svoji 9. seji ni
izdal soglasja za prodajo tudi tokrat ne uvrstijo v program za odprodajo. Ta zemljišča so
naslednja: 802/29, 803/35, 803/66, 803/47, 803/48, in 808/91. Vsa navedena zemljišča se
nahajajo v k.o. Kranjska Gora.
Egidija Mrovlje- Košir je odbor seznanila da bodo v program prodaje za leto 2010
uvrščene tudi vloge iz letošnjega leta za katere pa postopki letos ne bodo končani.
Te vloge so naslednje: Oitzl, Kanalec, Kotnik in Robič.
Drugih pripomb na predlog proračuna člani odbora niso imeli, zato so sprejeli sklep, da
je ob upoštevanju zgoraj naštetih pripomb proračun primeren za drugo obravnavo.
Ad.3.
Pod točko razno so bile obravnavane naslednje zadeve:
Andrej Žemva je predlagal, da se uredi status ceste v Tamar. Prav tako je predlagal, da se
cesta uredi in sicer asfaltira in opremi z urbano opremo.
Blaž Knific je predlagal, da se čimprej izvede postopek za odkup zemljišča v podaljšku
železniške postaje v Mojstrani, na katerem na katerem je predvidena gradnja
proizvodnega objekta. Prav tako je predlagal, da se na območju železniške postaje v
Mojstrani uredi parkirišče, ki bo prvenstveno namenjeno za uporabnike kolesarske steze.

Seja odbora je bila končana ob 17.30 uri.
ZAPISAL:

Boštjan Pristavec, dipl.var.,
višji svetovalec II
POSLANO:
-Blaž Knific, Veliki breg 10, 4281 Mojstrana
-Andrej Žemva, Zgornje Rute 86/a,4282 Gozd Martuljek
-Vesna Kovačič, Dovje 86, 4281 Mojstrana
-Darko Zaletelj, Rateče 28, 4283 Rateče
-Jože Krivc, Delavska 11, 4281 Mojstrana
-Milan Polak Zgornje Rute 3, 4282 Gozd Martuljek
-Arhiv
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