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Z A P I S N I K
22. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 24.01.2005 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.

PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Bogomir Košir, Robert Robič, Jože
Zupančič, Emil Tavčar, Slavko Miklič, Franc Makše, Branko Dolhar, Miro Eržen,
Črtomir Kosmač, Žiga Židan, Gregor Benedik, Branka Vovk, Bojan Kordič, dr. Janez
Mlinar , Klavdija Gomboc in Jože Krivc (16 od 16).
 POROČEVALCI IN DRUGI PRISOTNI: Jože Brudar – Tajnik občine, Vlasta
Skumavc Rabič – Vodja službe za negospodarstvo, Egidija Košir Mrovlje – Vodja
službe za splošne in premoženjsko pravne zadeve, Rajko Puš - Vodja oddelka za
gospodarstvo in gospodarsko javne službe, Vida Černe - Oddelek za gospodarstvo in
gospodarske javne službe, Mojca Prešeren - Vodja službe za finance in proračun,
Stanislav Valant- SZS, Jaroslav Kalan – SZS, Janez Matoh – OKS, Jožef Lavtižar –
nadzorni odbor občine.

 PRISOTNI NOVINARJI: 11
 OSTALI PRISOTNI: 3
Seja je posneta na 5 avdio kaset (tč.1,2,3,4,5).
Gradivo je objavljeno tudi na internetni strani www.kranjska-gora.si (občina, občinski svet).
Župan je vse prisotne lepo pozdravil. Povedal je, da so svetniki na seji prejeli še 6
amandmajev k proračunu, pripombe na 22. sejo OS Kranjska Gora s strani KS Kranjska Gora,
sklepe 15. seje KS Dovje Mojstrana, obvestilo Združene liste socialnih demokratov ter
odgovor svetniku Jožetu Zupančiču.
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Svetniki so najprej obravnavali
I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 21. seje
Ad 1.
Svetniki so zapisnik 21. seje prejeli po pošti in še s sklicem 21. seje. Župan Jure Žerjav je dal
zapisnik 21. seje v obravnavo.
Bojan Kordič:
 Pojasnil je, da je na 35 strani gradiva OS v zapisniku pri tretjem odstavku ni pravilno
napisana njegova izjava o izstopu iz stranke. Izjavil je namreč da je 7.12.2004 izstopil
iz ZLSD, zato od sedaj naprej zastopa interese sveta KS Rute, društev katerih član je in
volivk in volivcev, ki so mu na zadnjih volitvah zaupali glas.
Župan Jure Žerjav:
 Povedal je, da bo na podlagi magnetograma ugotovljeno, če je bilo dejansko tako
rečeno in v tem primeru bo zapisnik popravljen.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 22/1: Potrdi se zapisnik 21. seje Občinskega sveta s pripombo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan je predlagal v potrditev naslednji dnevni red:
II. DNEVNI RED:
1. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2005 – druga obravnava
2. Planica
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu ŠPC Bezje v
Kranjski Gori
4. Uskladitev zemljiškoknjižnega stanja za nepremičnine parc.št. 465/3 k.o.
Kranjska Gora
5. Prodaja nepremičnin
6. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega odbora
7. Informacije, vprašanja in pobude
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI - 0

Dnevni red je bil sprejet.
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je povedal, da so predlog o proračunu obravnavali nekateri odbori. Odbori
niso imeli pripomb na proračun. V gradivu je predlog proračuna v drugi obravnavi tako
dopolnjen samo s finančnimi plani krajevnih skupnosti. V roku je prispelo tudi 6 amandmajev,
katere je predstavil svetnikom občinskega sveta. Predlog proračuna in predlagane amandmaje
je podal v razpravo.
Bojan Kordič:
 Zanimalo ga je, koliko je v proračunu namenjenih sredstev za ŠD Planica. Zaradi
blokade računa v ŠD Planica se mu ne zdi smiselno, da bi občina namenjala sredstva
za to društvo.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da je za delovanje športnih društev namenjenih 32.551.000 SIT. Sredstva
pa se delijo izključno na osnovi pravilnika in niso namenjena za druge namene. Ta
sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.
Jože Zupančič:
 Zanimalo ga je, če so vsa društva oddala poročila za preteklo leto na občino.
Župan Jure Žerjav:
 Poročila društev se obravnavajo ob zaključnem računu in niso predmet proračuna.
Miro Eržen:
 Zanimalo ga je, kako to, da do seje Odbora za finance ni bilo nobenih pripomb na
proračun. Na koncu pa so bili vloženi amandmaji k proračunu. Menil je, da bi morali
začeti delati preko odborov, kjer bi pripravili predloge. Zanimalo ga je še, kaj je z
upoštevanjem predlogov krajevne skupnosti Mojstrana.
Župan Jure Žerjav:
 Glede krajevnih skupnosti je povedal, da opaža, da na relaciji med KS Dovje
Mojstrana in občinsko upravo ni povsem brez problemov. Tajniku občine je že naročil
naj zadeve uredi. Amandmaji pa so bili vsi vloženi pravočasno in po poslovniku.
Bojan Kordič:
 Zahvalil se je za upoštevano mnenje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo, da
se povečajo sredstva za izgradnjo in modernizacijo parkirišč.
Jože Zupančič:
 Predlagal je, da se v amandmaju namesto kratice KS izpiše: krajevnih skupnosti. S tem
se bo vedelo, da se to nanaša na vse krajevne skupnosti v občini.
Ker ni bilo več razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje amandmaje in odlok
o proračunu za leto 2005.
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AMANDMA št. 1: Postavka 045105 se poveča za 5.500.000 SIT na 55.820.000 SIT, v
tekstu se doda besedilo: IN PARKIRIŠČ. Sredstva se bodo pridobila iz ocenjenega
presežka proračuna za leto 2004.
V obrazložitvi proračuna se pri postavki 045105 v naslovu doda besedilo: IN
PARKIRIŠČ. Peta alineja se zmanjša na 13.320.000 SIT, doda se nova šesta alineja:
- 17.500.000 SIT bo porabljenih za izgradnjo in modernizacijo parkirišč po planu
krajevnih skupnosti.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI - 0

Amandma je bil sprejet

AMANDMA št. 2: Pri postavki 016004 RAZVOJNI PROGRAMI se postavka konjeniške
poti spremni v Projekt konjeniških, sprehajalnih, tekaških in kolesarskih poti ter se
poveča iz 2.000.000 SIT na 3.000.000 SIT.
Sredstva se prerazporedijo iz ocenjenega presežka proračuna za leto 2004
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 11
PROTI - 3

Amandma je bil sprejet.

Miro Eržen:
 Zanimalo ga je, če ob sprejemu proračuna že lahko ocenijo da bo presežek proračuna.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da gre za presežek proračuna iz leta 2004. Med posredovanjem gradiva se
je izkazalo, da je presežek višji še za 10.300.000 SIT. Ta presežek pa je bil razporejen
v županov amandma in treh amandmajev, ki so jih predložili svetniki.
Miro Eržen:
 Zanimalo ga je, če so bili svetniki obveščeni o tem, da je presežek višji.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da svetniki o tem niso bili obveščeni. Svetniki, ki so vlagali amandmaje so
se z njim posvetovali in so se dogovorili, da sredstva za amandmaje namenili iz
presežka.
Miro Eržen:
 O presežku bi morali biti obveščeni vsi svetniki.
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AMANDMA št. 3: Postavka 413302 Turistični informacijski center se zmanjša za znesek
2.452.779 SIT. Celotni znesek se prerazporedi na postavko 4133024 PRIREDITVE, ki se
tako poveča na 15.217.779 SIT.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 10
PROTI - 1

Amandma je bil sprejet.
AMANDMA št. 4: Pri postavki 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST
NEPROFITNIH ORG. se odpre nova podpostavka v višini 1.500.000 SIT –
SOFINANCIRANJE DOPOLNILNIH PROGRAMOV ZA OTROKE IN MALDINO.
Sredstva se na osnovi razpisa namenijo za sofinanciranje programov.
Sredstva se prerazporedijo iz postavke 109005 – DELOVANJE LAS, ki se zmanjša za
znesek 1.500.000 SIT.
Miro Eržen:
 Prosil je za pojasnilo, kaj ta zadeva pomeni.
Vlasta Skumavc Rabič:
 Pojasnila je, da glede na to, da je bila postavka za DELOVANJE LAS prvotno
povečana za ta znesek. Tako, da to zmanjšanje ne bo vplivalo na delovanje LAS.
Župan Jure Žerjav:
 V prvi obravnavi proračuna je bila postavka za DELOVANJE LAS povečana za
1.500.000 SIT za delovanje društev pri osnovnih šolah. Predlog svetnikov je, da se
formira nova postavka, ki omogoča večjo transparentnost porabe sredstev. Sredstva
bodo koriščena in razdeljena na osnovi razpisa.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 12
PROTI - 0

Amandma je bil sprejet.

Po sprejetju amandmaja je Bogomir Košir še pojasnil:
 Da so sredstva namenjena za izvedbo krožkov v osnovnih šolah. Naknadno je bilo
ugotovljeno, da bi bilo bolje, če je to svoja postavka.
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AMANDMA št.5: Poveča se postavka 081005 – INVESTICIJE V ŠPORT. Postavka se
poveča za 3.500.000 SIT za sofinanciranje umetnega zasneževanja v Mojstrani, sredstva
se dodelijo preko OŠ Mojstrana na osnovi dolgoročne pogodbe.
Sredstva se zagotovijo iz predvidenega presežka v letu 2004.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI - 0

Amandma je bil sprejet.

AMANDMA št. 6: Poveča se postavka 402503 – TEKOČE VZDRŽEVANJE
OBJEKTOV – POKOPALIŠČA za 300.000 SIT. Sredstva se namenijo za ozvočenje
poslovilnih vežic pri cerkvi na Dovjem.
Sredstva se zagotovijo iz predvidenega presežka v letu 2004.
Miro Eržen:
 Zanimalo ga je, če JP Komunala nima toliko sredstev, da bi kupila ozvočenje, da je
sedaj potrebno za ta znesek povečati sredstva JP Komunali.
Janez Mlinar:
 Sredstva za to zadevo bi se lahko zagotovila iz poslovanja poslovilnih vežic.
Jože Zupančič:
 Zanimalo ga je, kako je z sredstvi za ozvočenje v Ratečah, Podkorenu in Kranjski
Gori. Sedaj Župnik namreč vozi svoje ozvočenje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI - 0

Amandma je bil sprejet.

AMANDMA št. 7: Postavka 016015 občinsko glasilo se poveča za 400.000 SIT. Postavka
045105 novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest se zmanjša za 400.000 SIT.
Svetniki so želeli dodatna pojasnila. Župan Jure Žerjav jim je povedal, da je bila razprava
končana in sedaj se glasuje o amandmajih. Zato je svetnike prosil naj glasujejo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 7
PROTI - 7

Amandma ni bil sprejet.
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SKLEP 22/2: Občinski svet sprejme Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto
2005 s sprejetimi amandmaji na 22. seji občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je v uvodu pozdravil Stanislava Valanta predsednika SZS, Jaroslava Kalana
direktorja SZS in Janeza Matoha predstavnika OKS. Pojasnil je, da so v gradivu obrazloženi
razlogi za obravnavo te točke. V kratkem je opisano stanje v Planici v zadnjih 10 letih odkar
obstaja Občina Kranjska Gora. Povedal je, da ni namen današnje seje, da bi razčiščevali
delovanje ŠD Planica in OK Planica. Predlagal je, da se pogovorijo o viziji, da Planica v
prihodnosti postane športni center državnega pomena.
Janez Matoh:
 Povedal je, da depandansa v Planici že služi svojemu namenu in je zasedena z otroki.
Na domu v Planici naj bi v februarju postavili streho in ga čim prej usposobili za
obratovanje. Postavila naj bi se še šolska telovadnica, z nastanitvami kapacitetami s
klimatskimi pogoji za športnike. 70% investicije je vezano na strukturne sklade, ostalo
prispevata OKS in CŠOD dejavnosti. Predstavil je delovanje centra ter njegov razvoj v
prihodnosti.
Stanislav Valant:
 Veselilo ga je, da se tudi občinski svet ukvarja s problematiko Planice, ki je širšega
interesa. Interes SZS je, da Planica postane zimski nordijski center državnega pomena
z izgrajeno infrastrukturo do te mere, da bi lahko kandidirali za svetovno prvenstvo v
nordijskih disciplinah. Pot do tja pa je še dolga. Za izgradnjo tega centra nimajo dovolj
denarja na SZS, od sponzorjev niti na občini. Zato bodo morali pridobiti tudi državna
sredstva. Država se temu centru ne odpoveduje. Z novim ministrom za Šolstvo in šport
se je dogovoril, da se čim prej dobijo in nadaljujejo že začete načrte, ki so jih skupaj z
Občino Kranjska Gora, OKS in SZS začeli že kar nekaj let nazaj. Minister mu je
povedal, da je izgradnja Planice predmet koalicijske pogodbe. Pomembno je, da bo
takšen center deloval preko celega leta in bo pritegnil tudi turiste. Ustanoviti bo
potrebno novo pravno osebo, ki bo skrbela za ta center. Jedro te pravne osebe bo
potrebno organizirati v Kranjski Gori in to na način, kot je to danes organizirano v
svetu. Sam osebno je velik optimist. Morajo pa biti realni o finančnih zmožnostih
občine, države in sponzorjev. V Kranjski Gori ni videl nobene table, ki bi turiste
obveščala, da je v Planici največja skakalnica. Povedal je še, da ko bodo zaključili dela
na skakalnici v Kranju naj bi se posvetili Planici.
Bojan Kordič:
 Povedal je, da ga veseli, da občina objekte v Planici ni prenesla na ŠD Planica. Glede
na izvajanje Stanislava Valanta se mu je zdelo nujno, da se ustanovi neka pravna
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oseba, ki bo vodila projekt Planica. Izbrati bi bilo potrebno kadre, ki ne bodo
omadeževali Planice in bodo garancija za nadaljnji razvoj Planice. SZS in drugi organi
bodo morali pristopiti k vzpostavljanju stikov s turističnim gospodarstvom te občine.
Jože Zupančič:
 Povedal je, da je bila že ob ustanovitvi občine prva tema Planica. Tako so že na 15.
seji OS v prvem mandatu obravnavali tripartitno pogodbo za ustanovitev Javnega
zavoda Planica. Od leta 1995, od 15. seje OS dalje je razočaran nad dogajanjem v
Planici. Glede vizije Planice, ki so jo predstavili gostje je povedal, da to posluša že v
četrto vendar se nič ne zgodi. Bil je menja, da je bila tista tripartitna pogodba dobra.
Vendar so pri podpisu te pogodbe na ministrstvu in SZS držali figo v žepu. Planica bi
bila lahko danes že urejena. V tem trenutku pa je v razsulu vse kar je spoštovanja
vredno pri ljudeh. Planica razen objekta Kavke, uporabnih in gradbenih dovoljenj,
nima izpeljane infrastrukture. Začelo se je premikati na bolje samo pri domu, ki se
obnavlja. Kot predsednik občinskega sveta občine je od leta 1995 do 1998 prosil za
finančno poročilo o delovanju Planice. Dobili so ga samo eno leto in iz tistega
poročila niso mogli ničesar razbrati. Ni se mu zdelo dobro, da so vsa ta leta samo
vlagali v Planico od Planice pa niso prejeli ničesar. Prepričan pa je bil, da bi moral
občinski svet sprejeti sklep, da ŠD Planica in SZS nista dojela naloge upravljanja s
Planico. Bil je mnenja, da je oba potrebno razrešiti. Pri tem pa bi morala občina
prevzeti glavno pobudo.
Župan Jure Žerjav:
 Glede financiranja Planice iz občinskega proračuna je povedal, da se je v tem mandatu
namenilo 12 mio SIT sredstev za obnovo hrbtišča 120 metrske skakalnice. Drugih
sredstev iz proračuna pa ni bilo namenjenih. Finančno poročilo o Planici pa je končno
pripravljeno.
Miro Eržen:
 Povedal je, da bi moral biti danes predstavljen terminski in izvedbeni načrt o Planici,
da bodo na koncu sprejeli sklep, da so se seznanili s stanjem v Planici.
Bogomir Košir:
 Povedal je, da danes ne bodo izvedeli nič novega. V Planici je narobe to, da ni
investitorja. Bil je mnenja, da je zgrešeno, da najprej investirajo v spalne kapacitete.
Prej bi morali investirati v infrastrukturne objekte. Glede parabole novega hrbtišča 120
metrske skakalnice je povedal, da se še sedaj ne ve katera je prava. Pri sprejetju
ureditvenega načrta leta 2001 so ugotovili, da ni dovolj prostora za start štafet. Že
takrat so bili mnenja, da je potrebno obnoviti ureditveni načrt. Zdaj bi se morali
dogovoriti in popraviti ureditveni načrt tako, da bi lahko leta 2011 kandidirali za
svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah.
Stanislav Valant:
 Povedal je, da o veliko projektih v preteklosti ni bilo mogoče razmišljati. Temeljna
ideja je bila, da je nosilec vseh investicij ŠD Planica. Bivši župan Jože Kotnik jim je
večkrat povedal, da so bili občinski objekti v Planici prenešeni na ŠD Planica. Danes
pa je tukaj slišal, da so ti objekti še vedno v lasti Občine Kranjska Gora. Zavedati se
morajo, da ni bilo denarja zaradi tega, ker je bilo lastništvo tako utemeljevano. Ne
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država in niti občina ne more financirati športnega društva. Nosilec športnega centra
mora biti v občini. V občini se bodo morali dogovoriti o obliki ustanovitve športnega
centra.
Miro Eržen:
 Zanimalo ga je, če se Stanislavu Valantu zdi normalno, da SZS do danes ni vedela v
čigavi lasti so ti objekti v Planici.
Stanislav Valant:
 Pojasnil je, da je takšne informacije o prenosu lastništva dobil od takratnega župana.
Poudaril je, da mora občina ustanoviti športni center kot pravno osebo javnega
pomena, ki je sposobna pridobivati javna sredstva. Povedal je, da sta pripravljeni tako
država kot občina. SZS bo pomagala s svojimi prioritetami, da se bodo sredstva
pridobila od športne fundacije RS. Komercialnih virov pa ne bo veliko.
Jože Zupančič:
 Prej je Stanislav Valant izjavil, da ni bilo možnosti razprave o teh zadevah, sedaj pa
pravi, da je na občini, da te zadeve uredi. Sam namreč že več kot tri leta sprašuje kdaj
bo seja o Planici. Prepričan je bil, da je v tem času občina uredila vse kar je bilo
možno ali pa na občini niso imeli prvih informacij.
Stanislav Valant:
 Povedal je, da se SZS trudi, da bi se zadeve uredile. V preteklosti se je o Planici
pogovarjal tudi z Jožetom Zupančičem. SZS lahko pri tem pripomore samo tako, da
napiše prioritete pri projektih za pridobivanje sredstev iz športne fundacije. Soglasje
znotraj SZS pa je, da je Planica tisto kar si skupaj želijo. Vendar pa dolga leta niso
mogli priti poleg, saj so želeli imeti način javnega financiranja, kot je povsod po svetu.
Občina mora biti nujno nosilec, ker stvari najbolje pozna.
Bojan Kordič:
 Povedal je, da sta bila z Jožetom Zupančičem najbolj vztrajna za sklic seje o Planici.
Predlagala sta, da bi morala biti Planica obravnavana na posebni seji. SZS je krovna
institucija za šport. Izpostavil je kredibilnost SZS, glede na to, da govorijo o dobrih
načrtih. Po drugi strani pa s kadrovskimi rošadami negirajo sami sebe. Postavljajo ljudi
na določena mesta, proti katerim so podane kazenske ovadbe, zoper katere potekajo
preiskovalna dejanja zaradi suma storitve kaznivih dejanj in zaradi tega, ker potekajo
določeni postopki finančnih nadzorov. Zato ni vedel o kateri verodostojnosti in
kredibilnosti govorijo.
Stanislav Valant:
 Pojasnil je, da je SZS krovna institucija vendar samo iz vidika športa. Glede
verodostojnosti in kredibilnosti pa je rekel Bojanu Kordiču naj bo bolj konkreten
katero osebo so imenovali na SZS, ki ni verodostojna in kredibilna in proti njej poteka
kazenska ovadba.
Bojan Kordič:
 Povedal je, da se deluje dvotirno. Na eni strani se deluje tako, kot je povedal Stanislav
Valant, po drugi strani pa deluje nek drug organ, ki deluje na omenjen način in z
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omenjenimi kadri. Zgodbo o Planici sestavljajo tudi ljudje, ki tam delajo. V tej Planici
so ljudje, ki so pridni in SZS mora biti zainteresirana, da bodo delovali še naprej. Ti
ljudje pa po eno leto niso dobili plačil in so bili ogoljufani. Ti ljudje so v stiskah, saj so
morali plačevati davke državi pa jih v tej zgodbi o Planici nihče nikoli ni omenil.
Miro Eržen:
 Županu je postavil vprašanje, da glede na to, kar je rekel Stanislav Valant, so na koncu
svetniki tisti, ki sedijo so za to mizo krivi, da se v Planici vse to dogaja. Zaradi tega,
ker je to občinska last in se to dogaja v občini Kranjska Gora, ker zadeve najbolje
poznajo in ker so onemogočali druge, da bi v Planici postavili red. Zanimalo ga je,
koliko je bilo pisnih zahtevkov in ostale dokumentacije s strani Ministrstva za šolstvo
in šport, s SZS, da Občina Kranjska Gora te zadeve uredi, ker drugače ostale institucije
ne morejo delovati.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da tema o Planici ni tako enostavna, kot bi si vsi skupaj želeli. Osnovni
problem je bil v Zakonu o športu. Tam je opredeljeno, da občina lahko vse objekte, ki
so družbena lastnina opredeli, kot objekte občinskega pomena. Na ta način so bili
opredeljeni tudi objekti v Planici. Problem pa je v tem, da je le del objektov v Planici
ležal na zemljišču, ki je bil družbena lastnina. Občina Kranjska Gora se lahko le na
manjšem delu zemljišča izkaže kot lastnik. ŠD Planica ime pogodbe s fizičnimi
lastniki zemljišč. Dokler tem lastnikom ŠD Planica plačuje najemnino, v osnovi
nimajo razloga, da bi te pogodbe prekinili. ŠD Planica je lastnik precejšnega
premičnega premoženja v Planici. Občina pa nastopi tukaj z omejenim proračunom.
Prav zaradi tega poizkuša v tem mandatu dobiti soglasje širše skupnosti, konkretno
države, da se aktivno vključi v problem reševanja Planice. Da pa bi na občinskem
svetu sprejeli obvezo, da sprejmejo sklep, da od danes naprej s Planico naprej upravlja
občina Kranjska Gora brez trdnega zagotovila za finančno ozadje, takih sprememb kot
odgovorni župan ne more izpeljati. Je pa utopija misliti, da bi lahko Planico gradili s
sredstvi od tekmovanj v Planici, sponzorjev in občinskega proračuna.
Miro Eržen:
 Glede zemljišča v Planici je povedal, da bi morala država narediti tako, kot je z
avtocestnim omrežjem. Problem pa je v tem, da država ne spozna, da je Planica stvar
nacionalnega interesa.
Stanislav Valant:
 Povedal je, da je bil župan Jure Žerjav v zadnjih dveh letih zelo aktiven. Na
Ministrstvu za šolstvo in šport je poskušal projekt Planica umestiti na prioritetno listo
objektov državnega pomena. Žal pa ni zakona, ki bi določil javni interes Planice.
Planica ni primerljiva z izgradnjo avtocest.
Jože Zupančič:
 Bil je mnenja, da je seja glede Planice zaradi novinarjev. Če se bodo želeli kaj
dogovoriti na tej seji bo to pomenilo, da bo to veljalo za prireditve v letu 2006. Za
letošnje leto so že prepozni. Če na finančno poročilo Planice, ki ga je izdala SZS ni
reagirala kriminalistična policija je v tej državi nekaj hudo narobe. V tem trenutku bi
morali občinski svetniki odvzeti upravljanje Planice ŠD Planica in SZS, dokler se
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stanje ne bi uredilo. Saj tako kot je sedaj stvari ne morejo iti več naprej. Vprašal se je,
kaj bodo storili, če se podre sodniški stolp.
Janez Matoh:
 Povedal je, da je v tem prostoru preveč negativne energije. Potrebno bi bilo, da se
šport, turizem in izobraževanje povežejo v eno celoto in se organizirajo. Lobirati bi
morali na državi, da se sprejme zakon o nacionalnem športnem parku Planica. Ko bi
bil zakon sprejet, bi lahko ponudili lastnikom zemljišč, da jih odkupijo ali pa se
nacinalizirajo. Država postane lastnik parcel ter poda koncesijo gospodarskim in
drugim subljektom, ki imajo interes investirati. Je pa potrebno nekaj interventnega
storiti, da se ne bo delala še večja gospodarska škoda.
Bojan Kordič:
 Predlagal je, da se določi nekaj svetnikov ter si vzamejo nekaj časa, da pripravijo
določen sklep in nato izglasujejo ta sklep.
Miro Eržen:
 Bil je mnenja, da niso sposobni v 15 minutah sestaviti kvaliteten program. Lahko pa bi
ga sestavili v treh tednih. Glede lobiranja za državni zakon pa je vprašal, kje so bili, ko
so bili naši skakalci uspešni, ko bi lahko dobili politično voljo za sprejem tega zakona.
Janez Matoh:
 Potrebno bi bilo angažirati ljudi, da bi določili prioritete. Poenoteni bi morali iti skupaj
naprej. V tem trenutku je Planica nacionalni projekt samo na jeziku.
Jože Zupančič:
 V tej Planici so nekateri poleg, ki jih v novi organizaciji ne sme biti zraven v nobenem
primeru. Predlagal pa je, da dajo besedo bivšemu direktorju Javnega zavoda Planica.
Branko Dolhar:
 Zadnje besede v razpravah so bile zelo spodbudne in korektne. Vendar so vse to že
poizkušali. Ustanovil se je zavod, v katerem pa sta obveznosti izpolnjevali samo
občina in društvo. Država in SZS pa teh obveznosti nista izpolnjevali. Strinjal se je, da
se mora postaviti nek sistem. ŠD Rateče je na občnem zboru sprejel vsa pravila, ki so
prilagojena tako, da je zadevo moč predati društvu. To so posredovali tudi občini. V
prihodnje bodo morali biti enotni. Na SZS so leta 1998 sprejeli predlog, da je Planica
državni zimski center. Pa ta predlog do danes ni bil poslan na OKS.
Črtomir Kosmač:
 Povedal je, da do Planice ni negativne energije, saj z Mirom Erženom že več kot 25 let
delujeta v Planici, kot prostovoljna delavca. Motilo ga je tudi izvajanje, kako bi lahko
prišli do zemljišč v Planici. V gradivu je prebral, da je občina v celoti poravnavala
obveznosti do zavoda Planica, ministrstvo delno, SZS pa teh obveznosti ni
poravnavala. Imeli so veliko dobrih idej, ki so se zmeraj nekje ustavile. Pozdravil je
besede Janeza Matoha o skupnem sodelovanju.
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Stanislav Valant:
 Povedal je, da je Janez Gorišek s svojo prijavo na spomeniško varstvo odložil delo na
domu v Planici za eno leto. Vodstvo SZS se je vedno trudil za izgradnjo Planice.
Bogomir Košir:
 Povedal je, da ima vsak pravico, da poda tako prijavo. SZS pa ima še zmeraj sprejet
sklep, da bo nasprotovala vsem tekmovanjem v Planici.
Stanislav Valant:
 Povedal je, da takega sklepa vodstvo SZS nikoli ni sprejelo. Danes bi morali sprejeti
sklep, da se imenuje skupina svetnikov, ki bodo sodelovali pri pripravi programa
celovite ureditve Planice. Do sedaj je to poskušal župan. SZS bo pri tem sodelovala in
skupno bodo poskušali z državo urediti zadeve.
Bojan Kordič:
 Zanimalo ga je, kdo v tem trenutku vodi priprave za tekmovanje v Planici. Župana
Jureta Žerjava je vprašal, če je res potekel mandat organom ŠD Planica in če je res, da
se ne izvedejo nove volitve v te organe. Zanimalo ga je še finančno stanje v ŠD
Planica.
Miro Eržen:
 Zdi se mu smiselno imenovanje neke skupine, če bo to izvedbena skupina, ki naj bo
imela nad sabo nadzorno skupino, ki bo sestavljena iz partnerjev v tem projektu.
Partnerji v tem projektu pa naj bi bili občina, država in SZS. Postavila sta se mu dve
vprašanji in sicer izvedba tekmovanj in upravljanje objektov v Planici.
Stanislav Valant:
 Miro Eržen je lepo povedal v čem je smisel: eno je ureditev infrastrukture, samo
tekmovanje pa je enkratni dogodek. Za tekmovanje se imenuje organizacijski komite,
kateri izpelje tekmovanje in pravni osebi, ki bi skrbela za objekte s pogodbo plača
določena sredstva. OK Planica je bil imenovan in ga vodi Miloš Kovačič. Lahko bi
skupaj napisali zakon o financiranju Planice.
Robert Robič:
 Bil je mnenja, da bi morali strogo ločiti tekmovanje in razvoj infrastrukture v Planici.
Podal je primerjavo med Pokalom Vitranc in tekmo v smučarskih skokih v Planici. Pri
Pokalu Vitranc ima lastnik infrastrukture pogodbe z lastniki zemljišč. Predlagal je, da
če je lastnik infrastrukture v Planici občina, naj občina tudi podpiše najemne pogodbe
z lastniki zemljišč. Podprl je tudi ustanovitev skupine, ki bi delala na projektu Planica.
Jožef Lavtižar:
 Povedal je, da je 4 leta vodil Zavod Planica. Besede Stanislava Valanta in Janeza
Matoha, da država ne bo financirala projektov, kjer ne sodeluje kot lastnik ne držijo.
Država je v Planico vložila 39.4 mio SIT, vendar pa pri tej zgodbi ni želela sodelovati
SZS. Z njegove strani je prišlo kar nekaj pisem k Stanislavu Valantu in bivšemu
ministru Slavku Gabru vendar ni bilo nikakršnih odgovorov. Vlada RS je že na
oktobrski seji leta 1995 sprejela 5 državnih športnih centrov. Med temi centri je bila
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tudi Planica. Glede finančnega stanja društva je povedal, da bi morali vprašanja o tem
nasloviti na občni zbor ŠD Planica.
Župan Jure Žerjav:
 Podal je pojasnila Bojanu Kordiču in sicer, da OK Planica vodi Miloš Kovačič.
Pojasnil je, da je že dolgo vrsto let član ŠD Rateče. V letu 2003 in 2004, ko je bilo
volilno leto v ŠD Planica občnega zbora ni bilo. Glede financ ŠD Planica je odgovor
podal Jožef Lavtižar.
 Predlagal je, da o sklepu iz gradiva ne glasujejo. Vsi občinski svetniki, ki so
pripravljeni sodelovati pri pripravi načrta, kako Planico peljati v prihodnje, naj v roku
enega tedna to pisno ali po elektronski pošti sporočijo. V času do tekmovanj v alpskem
smučanju in smučarskih skokih pa pripravijo načrte in jih predstavijo tudi vladi RS.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je svetnikom predstavil besedilo k Odloku o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvenem načrtu ŠPC Bezje v Kranjski Gori – skrajšani postopek.
Jože Krivc:
 Pojasnil je, da se je leta 2002 pripravil ureditveni načrt za ŠPC Bezje. Z g.
Oreškovičem so se takrat dogovorili, da svojo parcelo odstopi za umestitev dvorane.
Njegov objekt pa se je prenesel na vzhodno stran. Ker dvorana na tem območju ni več
aktualna, je g. Oreškovič zaprosil, da se njegov objekt umesti nazaj na njegovo
parcelo. Dvorana mora ostati v načrtu dokler kdo ne naroči spremembe ureditvenega
načrta.
Miro Eržen:
 Zanimalo ga je, kaj bi bilo, če ne potrdijo te spremembe in kaj bo z izdelavo novega
prostorskega reda.
Jože Krivc:
 Če se ne potrdi predlagana sprememba, bo situacija ostala takšna kot je sedaj. Za
izdelavo novega prostorskega reda bo potrebno izvesti javni razpis in pripraviti
postopek priprave prostorske strategije občine Kranjska Gora.
Gregor Benedik:
 Zanimalo ga je koliko časa traja sprememba ureditvenega načrta ter kako ta postopek
poteka.
Jože Krivc:
 Postopek za spremembo ureditvenega načrta traja običajno 6 mesecev. Na kratko je
opisal postopek za spremembo.
Žiga Židan:
 Čudilo ga je, da g. Oreškovič ni o tej zadevi komuniciral s športnim društvom.
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Župan Jure Žerjav:
 Športno društvo Kranjska Gora je bilo vabljeno na prvi sestanek in tudi na vse ostale
postopke, ki so bili vodeni. O tem obstaja dokumentacija na občini in jo lahko
prinesejo na vpogled.
Bojan Kordič:
 Ni se mu zdelo smiselno, da potrjujejo dvorano, ki je na tem območju ne bo.
Slavko Miklič:
 V tem predlogu ni podana vsebinska utemeljitev, s katero bi bila vidna sprememba.
Predvidena je tudi pot do Porentovega doma, ki ni povsem urejena. Postavlja se tudi
vprašanje o prehodu čez cesto, ki bo ta kompleks povezovala.
Jože Krivc:
 Po vsebinski plati se ureditveni načrt ne spremeni. Pot do Porentovega doma pa je lepo
razvidna. Stroškov za občino pa ta sprememba ne predstavlja.
Župan Jure Žerjav:
 Občina je imela s tem stroške samo v izdelavo gradiv in izvedbo nekaj sestankov.
Naročnik in plačnik te spremembe pa je g. Oreškovič.
Jože Zupančič:
 Predlagal je, da predlagano spremembo sprejmejo. V proračunu je zagotovljen denar
za spremembe prostorskih ureditev občine. Postopek naj se prične takoj in dokler se
postopek ne prične naj se zadeve ne spreminjajo.
Gregor Benedik:
 Predlagal je, da se pri naslednjih spremembah tega načrta skliče projektni svet.
Po razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP22/3: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Ureditvenem
načrtu ŠPC Bezje v Kranjski Gori.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 4.
Župan Jure Žerjav je v uvodu pojasnil, da gre za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja za
nepremičnino prac.št. 456/3 k.o. Kranjska Gora. Stranka Marija Pilipović se je s pisno vlogo
obrnila na občino za ureditev dolgoletne nerešene zadeve, ki izhaja še iz časov bivše občine
Jesenice. Članom občinskega sveta je obrazložil celotno zadevo.
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Ker ni bilo razprave je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 22/4: Občina Kranjska Gora sklene z Marijo Pilipović pogodbo, s katero ji
prizna lastninsko pravico na zemljišču s parc. št. 456/3 k.o. Kranjska Gora. Na podlagi
sklenjene pogodbe uredi tudi spremembo lastništva v zemljiški knjigi. Vse stroške za
uredite stanja krije Občina Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 5.
Župan Jure Žerjav je v uvodu pojasnil, da gre za prodajo zemljišča parc.št. 717/7 k.o. Dovje,
stranki Ivu Ljevarju. Za dodatno pojasnilo je zaprosil Egidijo Košir Mrovlje.
Egidija Košir Mrovlje:
 O statusu zemljišča na katerem stoji objekt so bili svetniki že seznanjeni. Takrat je bil
sprejet sklep, da se odproda funkcionalno zemljišče. Lastnik je moral stanovanje v
objektu najprej legalizirati, ker mu je občina Jesenice prodala stanovanje v objektu
brez hišne številke, vrisa v kataster in vpisa v zemljiško knjigo. Brez tega se kupec ni
mogel vpisati kot lastnik objekta. V lokacijski dokumentaciji se je izkazalo, da ima
zemljišče premajhno velikost.
Župan Jure Žerjav:
 Alpski smučarski klub Kranjska Gora je podal vlogo za odkup funkcionalnega
zemljišča k objektu Borovška 99a parc.št. 489/14 in 489/19 k.o. Kranjska Gora.
 Prodaja zemljišča parc.št. 2073/16 k.o. Dovje. Stranka Alojz Žvagen pa je vložil vlogo
za ureditev lastništva zemljišča zaradi vpisa v zemljiško knjigo.
Egidija Košir Mrovlje:
 Svetnikom je podala pojasnila k prodaji omenjenih zemljišč.
Miro Eržen:
 Povedal je, da ga je Alojz Žvagen zaprosil, da bi prodajo parcele 2073/16 k.o. Dovje
odložili. Alojz Žvagen je zaposlen v KO-OP Mojstrana in že nekaj časa ni prejel
osebnega dohodka. Zanimalo ga je tudi, kaj če se kupec s cenitvijo ne strinja.
Župan Jure Žerjav:
 Te sklepe naj bi danes sprejeli. V kolikor se g. Žvagen po roku 6 mesecev od izdelave
cenitve ne bo odločil za nakup, bo cenitev revalorizirana.
Egidija Košir Mrovlje:
 Pojasnila je, da če bodo sedaj ta sklep sprejeli, bo cenitev takšna kot je sedaj.
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Po razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 22/5: Sprejme se posamezni program prodaje za naslednje nepremičnine: parc.
št. 17/7 k.o. Dovje, parc. št. 489/14 in 489/19 k.o. Kranjska Gora ter parc. št. 2073/16 k.o.
Dovje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 22/6: Občina Kranjska Gora sklene kupoprodajno pogodbo za parc. št. 17/7 k.o.
Dovje z Ivom Ljevarjem.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 15
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 22/7: Občina Kranjska Gora sklene kupoprodajno pogodbo za parc. št. 489/14
in 489/19 k.o. Kranjska Gora z ASK Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 22/8: Občina Kranjska Gora sklene kupoprodajno pogodbo za parc. št. 2073/16
k.o. Dovje z Žvagen Alojzem.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 5
PROTI - 6

Sklep ni bil sprejet.
SKLEP 22/9: Kupnina je določena s cenitvenimi poročili. V kolikor se kupoprodajna
pogodba ne sklene v roku šestih mesecev od dneva izdelanega cenitvenega poročila, se
ocenjena vrednost revalorizira v skladu z določilom 35. člena Uredbe.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 22/10: Stroške davka na promet nepremičnin oz. DDV kot tudi stroške overitve
pogodbe nosijo kupci.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 6.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je postopek za nadomestnega člana Nadzornega odbora
občine vodila Komisija za MVVI, kar je razvidno tudi iz zapisnika.
Slavko Miklič:
 Pojasnil je, da je komisija na svoji 10. seji obravnavala dva prispela predloga za
nadomestnega člana nadzornega odbora občine. Sedanji član Aleksander Kuplenik
funkcije v nadzornem odboru občine po 39. členu Statuta Občine Kranjska Gora ne
more več opravljati. Stranka Nova Slovenija je na to mesto predlagala Mojco Kanalec.
Krajevna skupnost »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, pa je na to mesto predlagala
Rajka Petraša. Po razpravi so se člani komisije soglasno odločili, da se za
nadomestnega člana nadzornega odbora občine imenuje Mojco Kanalec.
Janez Mlinar:
 Povedal je, da sta se komisiji zdela oba kandidata primerna za to funkcijo. Predlagal
je, da se v prihodnje poda več časa za zbiranje predlogov.
Jože Zupančič:
 Povedal je, da je tri mesece nazaj na občino poslal zahtevek za razrešitev predsednika
nadzornega odbora, kateri je bil na Jesenicah imenovan za direktorja JEKO-IN
Jesenice.
Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da dokler Aleksander Kuplenik ni prevzel nove službe, ni bilo možno
imenovati nadomestnega člana nadzornega odbora. So pa predlog za imenovanje
nadzornega odbora prestavili s prejšnje seje, da bi imeli več časa za predloge.
Po končani razpravi je Župan Jure Žerjav sprejel naslednji
SKLEP 22/11: Za nadomestnega člana nadzornega odbora Občine se imenuje Mojco
Kanalec, Borovška 39, Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 7.
Župan Jure Žerjav je vprašal svetnike če imajo vprašanja in pobude.
Jože Zupančič:
 Prosil je za pisni odgovor, koliko društev, ki so dobili denar iz občinskega proračuna je
oddalo poročila.
Janez Mlinar:
 Pojasnil je, da so vsa štiri kulturna društva, ki so dobila sredstva iz proračuna, občini
posredovala poročila.
Bojan Kordič:
 Na prejšnji seji je dal pobudo za spremembo kriterijev za izplačila sejnin občinskim
svetnikom.
Župan Jure Žerjav:
 Na prejšnji seji je povedal, da od svetnikov pričakuje konkretne pobude, ki naj se
naslovijo na Komisijo za MVVI.
Jože Zupančič:
 Zanimalo ga je, če so tudi ostali dobili za izpolniti obrazce iz Urada za preprečevanje
korupcije.

Župan Jure Žerjav:
 Pojasnil je, da je Urada za preprečevanje korupcije sprejel predpisani obrazec za
funkcionarje. Med funkcionarje pa se štejejo tudi občinski svetniki, župani in
podžupani.
Slavko Miklič:
 Odbor za turizem in gospodarstvo je pohvalil Turistično društvo Kranjska Gora za
dobro organizirano prireditev ob silvestrovanju in organizaciji državnega prvenstva v
smučarskem teku.
Mirko Eržen:
 Zanimalo ga je, če je možno, da bi na predstavitev razvojnega programa turistične
destinacije občine Kranjska Gora, povabili predstavnika, da bi obrazložil ureditev
križišča na Dovjem in v Radovno.
 Prosil je, če lahko dobi pisno informacijo, kdaj bo Dominvest, kot nadzorni pri
izgradnji kanalizacije podal oceno oz. predlog katere ceste in poti mora koncesionar v
KS Dovje Mojstrana popraviti.
Jože Brudar:
 Povedal je, se bodo glede možne predstavitve križišč pozanimali, če bo to možno že
ob predstavitvi turistične strategije občine.
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Slavko Miklič:
 Zanimalo ga je, zakaj v zadnjem času po Kranjski Gori zaudarja iz jaškov od
kanalizacije, prav tako tudi pri čistilni napravi na Tabrah.
Franc Makše:
 Zanimalo ga je, kako je s pluženjem ceste do smučišča Macesnovc, kako je s
možnostjo pobiranja parkirnine v Planico že na železniški postaji v Ratečah, ter kako
je s pobudo za preimenovanje ceste na Vršič v Rusko cesto.
Župan Jure Žerjav:
 Predstavniku smučišča je povedal, da naj se za urejanje te ceste obrne na JP
Komunalo ter na ŠD Planica, katera ureja tekaške proge. Še zmeraj ostaja aktualno,
da se cesta na Vršič preimenuje v Rusko cesto. Glede pobiranja parkirnine pa je
povedal, da se bodo morali o tem dogovoriti z državo, ker gre za državno cesto.
Bojan Kordič:
 Prosil je, da občinska uprava pripravi vse pripombe, zapisnike odborov, ter se
pripombe posreduje na Odbor za komunalo in javno infrastrukturo. Zanimalo ga je še,
če je bilo kaj narejeno glede ustavitve težkega tovornega prometa, ali je bila
obveščena pristojna državna inšpekcijska služba in ali se pripravlja sestanke, da se ta
zadeva čim prej reši.
Župan Jure Žerjav:
 Povedal je, da so vsi, ki bi lahko rešili problem težkega tovornega prometa o tem
obveščeni. V Podkorenu v smeri proti Ratečam že sedaj stoji prometni znak
Prepovedana vožnja za tovornjake s priklopnikom in vlačilce z obvestilno tablo
dovoljeno do državne meje. Že sama prometna signalizacija bi ob ukrepanju policije
zadostovala za rešitev problematike.
Robert Robič:
 Predlagal je, da se opozori policijo o prometnem znaku v Podkorenu.
Župan Jure Žerjav:
 Policijo se bo obvestilo o tem prometnem znaku.
Žiga Židan:
 Povedal je, da bo ta vikend v Kranjski Gori tekma za svetovni pokal v telemarku.
Vendar o tem skoraj nihče ne ve. Na odboru za kulturo pa so se pogovarjali o zaščiti
starih znamenj, ki propadajo. Dal je pobudo, da se pozove Zavod za varstvo kulturne
dediščine, da seznam dopolni z znamenji, kateri še niso na seznamu.
Gregor Benedik:
 Zanimalo ga je, kdaj in kako se bo izvedla revizija izdelave kanalizacijskega sistema.
Župan Jure Žerjav:
 Revizija se bo naredila najprej na osnovi naročil male vrednosti. Se bo pa poskušalo
ugotoviti ali je bilo vse izvedeno tako, kot je bilo v pogodbi podpisano.

19

Jože Zupančič:
 Že pred dvema letoma je dal pobudo za obeleževanje ulic. Ker smo turistična občina
bi bilo potrebno označiti ulice. Prav tako je predlagal, da vertikalno označijo
parkirišča za invalide.
Župan Jure Žerjav:
 Nekaj znakov za parkirišča za invalide je že bilo postavljenih, nekaj pa jih bo v
letošnjem letu.
Črtomir Kosmač:
 Povedal je, da bi morali ob reviziji pogledati tudi jaške in ne samo papirje. Na
Komunali so do prepovedi delali kataster hišnih priključkov, od prepovedi pa tega
katastra ni več. Sam kataster kanalizacije je narejen v grobem. Prav zaradi slabega
delovanja kanalizacije je veliko neplačnikov.
Župan Jure Žerjav:
 Zanimalo ga je, kdo in kdaj je dal prepoved za izdelavo katastra.
Črtomir Kosmač:
 Prepoved je prišla od občine ali pa od Bizjaka, ko je z dela pričel izvajati Fliser.

Župan Jure Žerjav:
 Da se ne bi stvari narobe razumeli, je pojasnil, da si že od vsega začetka prizadeva, da
bi prišli do katastra. Ne bi rad, da bi izpadlo tako, kot da na občini izdajajo določene
prepovedi. Problem je, da nadzor ni opravil svoje vloge.

Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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