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3 OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET
Odbor za prostorsko planiranje
in gospodarjenje z nepremičninami
Štev.: 032- 19/2014-33
Datum: 07.11.2017

ZAPISNIK
17. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
ki je bila v ponedeljek 06.11.2017, 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, Andrej Žemva, Blaž Lavtižar
Ostali prisotni: Egidija Košir Mrovlje, Alojz Jakelj
Odsotni člani odbora: Maja Zupan, Vesna Kovačič, Slavko Rabič

DNEVNI RED:
1.Sprejem

in potrditev zapisnika 16. seje odbora
2.Obravnava gradiva za 20. sejo OS
- točka 2. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine za leto 2018
- točka 3:Stanovanjski program Občine za leto 2018- prva obravnava
- točka 4: Odlok o proračunu Občine za leto 2018- prva obravnava
- točka 5:Menjava zemljišč in ukinitev statusa JD v zvezi z menjavo
3.Vprašanja in pobude
4. Razno
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

K točki 1/
Pregled in potrditev zapisnika 16.seje odbora.
Predsednik odbora je predstavil zapisnik pretekle seje.
Vezano na realizacijo predlogov in pripomb iz prejšnje seje je predsednik pojasnil:
Pločnik gozd Martuljek:
Strokovne službe občine so pobudo posredovale projektantu, saj bo potrebno projekt v tem
delu dopolniti.
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Prodaja Dovje:
Egidija Mrovlje Košir je pojasnila ,da bo na kraj poslan geometer, ki bo ugotovil dejansko
stanje, nato pa se bo postopek nadaljeval v dogovoru z vsemi lastniki.
Andrej Žemva je povedal, da ni prejel zapisnika prejšnje seje. Zapisnik prejšnje seje mu bo
posredovan po pošti.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP 17/1: Sprejme se zapisnik 16 seje.
GLASOVANJE:
ZA-4
PROTI:0
Zapisnik je bil sprejet.
K točki 2/
Pregled gradiva za 20. sejo občinskega sveta:
Točka 2. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine za leto 2018
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2018 je predstavila Egidija Košir
Mrovlje.
Po predstavitvi so člani odbora sprejeli naslednji:
SKLEP 17/2: Odbor se je seznanil s predlogom načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 2018 in občinskemu svetu predlaga, da ga
sprejme.
GLASOVANJE:
ZA-4
PROTI:0
Sklep je bil sprejet
Točka 3 OS: Stanovanjski program Občine za leto 2018- prva obravnava
Gradivo je predstavil Alojz Jakelj.
Po predstavitvi so člani odbora sprejeli naslednji:
SKLEP 17/3: Odbor se je seznanil s predlogom stanovanjskega programa občine za leto 2018 v
prvi obravnavi in občinskemu svetu predlaga, da ga sprejme.
GLASOVANJE:
ZA- 4
PROTI:0
Sklep je bil sprejet
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Točka 4 OS: Odlok o proračunu Občine za leto 2018- prva obravnava
Predlog proračuna je predstavil predsednik odbora. Glede na to, da gre za dvofazno sprejemanje
Odloka, je predsednik člane pozval, do po potrditvi Odloka na seji OS, v 15 dnevnem roku, in do
sklica naslednje seje Odbora, podajo morebitne predloge in pripombe
Odbor bo Odlok o proračunu obravnaval na posebni seji, ki bo sklicana v času javne obravnave
predloga proračuna.
SKLEP 17/4: Odbor se je seznanil s predlogom proračuna za leto 2018 in predlaga občinskemu
svetu, da ge posreduje v 15 dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:
ZA- 4
PROTI:0
Sklep je bil sprejet
Točka 5 OS: Menjava zemljišč in ukinitev statusa javnega dobra v zvezi z menjavo
Gradivo je predstavila Egidija Mrovlje Košir.
Po predstavitvi so člani odbora sprejeli naslednji
SKLEP 17/5: Odbor se je seznanil s predlaganim gradivom in občinskemu svetu predlaga, da
sprejme predlagane sklepe.
GLASOVANJE:
ZA- 4
PROTI:0
Sklep je bil sprejet
3. Vprašanja in pobude
Andrej Žemva pove, da ima občina sprejet načrt razvoja, ki je strateški dokument občine. Za enega
izmed ciljev si je občina zadala tudi enakomeren razvoj vseh krajev v občini, kar pa se ne izvaja, saj
je zlasti Gozd Martuljek prikrajšan za razvojne projekte. Predlaga, da pristojna službe do naslednje
seje odbora opravijo analizo, ki naj jo obravnava občinski svet.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da župan na Zborih krajanov natančno predstavi investicije in
zneske za vsako KS v minulem letu in tako, bo tudi letos.
Andrej Žemva je vprašal tudi o delih, ki se opravljajo na kmetijskih zemljiščih čez Savo nasproti
policijske postaje. Odgovorjeno je bilo, da občina o tem nima nikakršnih informacij.
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4. Razno
Pod točko razno ni bilo razprave, zato se je predsedujoči zahvalil prisotnim za udeležbo in sejo
zaključil

Seja odbora je bila zaključena ob 18.40 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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