O B Č I N A
KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET

Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel.: 04-58 09 808, fax.: 04-58 09 824
http://obcina.kranjska-gora.si/
e-mail:grzetic@kranjska-gora.si

Št.:

Datum:24.07.2006

Z A P I S N I K
37. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 17.07.2006 ob 17.00 uri v
sejni sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Bogomir Košir, Emil Tavčar, Branka
Vovk, Franc Makše, Žiga Židan, Bojan Kordič (odšel ob 19.25), Robert Robič, Jože Krivc,
Jože Zupančič, Slavko Miklič, dr. Janez Mlinar (odšel ob 19.25), Črtomir Kosmač, Klavdija
Gomboc (odšla ob 19.25), Miro Eržen, Gregor Benedik in Branko Dolhar (16 od 16).
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Egidija Košir Mrovlje,
Rajko Puš, Damijan Pavlin, Aljoša Drobnič.
 PRISOTNI NOVINARJI: Mirko Rabič – Radio Triglav, Matjaž Arih – ATM, Urška
Peternel – Gorenjski glas, Tomaž Branc – Delo, Primož Knez – Dnevnik, Romana Erjavec,
Marjeta Klemenc – RTV Slovenija.

Seja je posneta na 1 avdio zgoščenko.

Gradivo in zvočni zapis seje je objavljen tudi na internetni strani http://obcina.kranjska-gora.si/
(občina, občinski svet).
Župan Jure Žerjav je vse prisotne lepo pozdravil. Poleg gradiva so na seji prejeli še vabilo na
srečanje gasilcev treh dežel na Tromeji ter dodatno gradivo za 1. točko dnevnega reda.

1

Svetniki so najprej obravnavali
I.
1.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

Obravnava in sprejem zapisnika 36. seje.

Ad 1.
Svetniki so zapisnik 36. seje prejeli po pošti ter s sklicem za 37. sejo. Župan Jure Žerjav je dal
zapisnik v obravnavo.
Ker ni bilo razprave, so člani sveta sprejeli naslednji:
SKLEP 37/1: Potrdi se zapisnik 36. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
I. DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Soglasje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti
Dovoz odpadkov iz drugih občin na odlagališče Mala Mežakla
Občinska cesta Korzika 1 – Korzika 7 v Gozdu Martuljku
Ukinitev javnega dobra in prodaja nepremičnin
Informacije, vprašanja in pobude

V razpravi so sodelovali:
Slavko Miklič (Predlagal je dodatno točko dnevnega reda in sicer, da se opravi razprava o izvajanju
Odloka o javnem redu in miru Občine Kranjska Gora.)
Bojan Kordič (Predlagal je, da se točka 3. dnevnega reda umakne z dnevnega reda, saj ni mnenja KS
Rute. O tej zadevi naj bi se opredelil tudi Odbor za komunalo in javno infrastrukturo.)
Bogomir Košir (Predlagal je umik 4. točke dnevnega reda, ker ni mnenja KS Kranjska Gora.)
Jože Zupančič (Predlagal je, da naj predlog Slavka Mikliča najprej obravnavajo odbori.)
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Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 37/2: Na dnevni red seje občinskega sveta se uvrsti točka Razprava o odloku o
Javnem redu in miru v Občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 10
PROTI – 5

Zupančič glasoval PROTI.
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 37/3: Z dnevnega reda seje občinskega sveta se umakne točka 3. Občinska cesta
Korzika 1 – Korzika 7 v Gozdu Martuljku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 37/4: Z dnevnega reda seje občinskega sveta se umakne točka 4. Ukinitev javnega
dobra in prodaja nepremičnin.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Soglasje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti
Dovoz odpadkov iz drugih občin na odlagališče Mala Mežakla
Razprava o odloku o Javnem redu in miru v Občini Kranjska Gora
Informacije, vprašanja in pobude

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 15
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil gradivo, ki so ga svetniki prejeli s sklicem ter dodatno gradivo, ki so
ga svetniki prejeli na seji. Predlagal je, da se razprava o zahtevi za izdajo sklepa občinskega sveta,
ki ga je podprla skupina volivcev, opravi v tej točki.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič (Strinjal se je, da se razprava o zahtevi za izdajo sklepa občinskega sveta obravnava
v tej točki. Predlagal je, da podelijo pozitivno soglasje za hotel Erika. Opozoril je, da se je Vršiška
cesta, kjer je hotel Erika, preimenovala v Rusko cesto. V 8 dneh so zbrali 651 podpisov. Od tega je
109 podpisov od delavcev, ki stanujejo izven območja Kranjske Gore. Volja ljudi je, da se podeli
pozitivno soglasje za hotel Erika. Občinski svet ima po 5 letih možnost, da o tem soglasju še enkrat
odloča.)
Miro Eržen (Predstavil stališče sveta zavoda LTO ter njega, kot predsednika sveta zavoda. Člani so
gradivo prejeli na seji. O problematiki igralništva bi morali že predhodno začeti pogovore na LTO.)
Bojan Kordič (V svetu zavoda LTO so ljudje, ki so bili že prej proti novim igralnicam. Svet zavoda
ni podal pripomb, ko so sprejemali razvojno strategijo občine. Zagovarjal je podelitev koncesije za
projekt Erika, saj bo odprla 81 delovnih mest. Zahvalil se je občankam in občanom za podpise za
projekt Erika. Veljavnih podpisov imajo 542, to je več kot je bilo ljudi, ki so bili proti projektu
Erika.)
Župan Jure Žerjav (Pobudo za razveljavitev sklepa občinskega sveta je v roku od 24.05.2006 do
15.06.2006 podpisalo 537 volivcev s popolnimi in pravilnimi podatki. Pobudo za izdajo sklepa
občinskega sveta, ki je potekala do 13.07.2006, pa je v roku podpisalo 447 volivcev s popolnimi in
pravilnimi podatki.)
Miro Eržen (Razprava na LTO ni mogla biti objektivna, saj je bila pod vtisom vsega dosedanjega
dogajanja. Izrazil je upanje, da bodo v bodoče vse takšne razprave najprej potekale na LTO.)
Slavko Miklič (Na seji sveta zavoda LTO so svoje mnenje podali vsi, ki so v gospodarstvu v tej
občini. Podpira projekt hotel Erika, vendar brez igralništva.)
Bogomir Košir (Glasoval je proti strategiji razvoja občine Kranjska Gora, ker je bilo napisano, da se
bodo drugi kraji v občini ukvarjali z drugimi dejavnostmi. Bojan Kordič je povedal, da so zbirali
podpise na območju celotne občine. Bil je mnenja, da bi morali o tretji igralnici odločati
Kranjskogorci.)
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Jože Zupančič (Opozoril je, da v hotelu Erika ne bodo razvijali nove igralnice. V Eriki bo mali
igralni salon in ne igralnica.)
Branko Dolhar (Zanimalo ga je, kako to, da župan ni opravil vseh razgovorov z investitorji, kot so
to s sklepom sprejeli na prejšnji seji. Zanimalo ga je, kaj pravijo Hitova poročila o slabih vplivih
igralništva na okolje? Po njegovih informacijah ni veliko slabih vplivov na okolje. Bil je mnenja, da
bo ta projekt samo napredek za kraj in predlagal je, da projekt podprejo.)
Miro Eržen (Z namenom, da bi sejo sveta zavoda LTO opravili čim bolj korektno, je bil mnenja, da
župan, ki je proti novi koncesiji, ni prisoten na seji. Svet zavoda LTO zaradi nesklepčnosti ni
sprejemal sklepov. LTO je pozval, da se pripravi izvedbeni program za razvojni program občine.)
Bogomir Košir (Zanimalo ga je, kako bodo igralni salon uredili na 500 kvadratnih metrih. Bil je
mnenja, da je družbi Hit dosti do razvoja tega kraja.)
Žiga Židan (Povedal je, da je proti razvoju igralništva, vendar je glasoval za projekt Erika, ker je
mnenja, da Kranjska Gora potrebuje konkurenco. Bil je mnenja, da je letošnja sezona slaba
predvsem zaradi preteklih odločitev. LTO-ju bi morali dati vlogo za katero je bil ustanovljen.
Kvaliteta storitev kljub vsem investicijam pada. Občina bi morala voditi razvoj vseh krajev v
občini. Glede na to, da ONIKS prodaja igralnico v hotelu Larix, je predlagal, da naj jo kupijo
investitorji v hotel Erika.)
Župan Jure Žerjav (Nakupi in prodaje gospodarskih družb potekajo mimo občine kot lokalne
skupnosti. Ne želi si, da bi destinacija Kranjska Gora postala Las Vegas.)
Slavko Miklič (Bil je mnenja, da ni monopola v občini. Zanimalo ga je, kako gre skupaj hotel
najvišje kategorije ter igralni salon?)
Jože Zupančič (Na območju občine je občina dolžna ustvariti pogoje za razvoj gospodarstva.
Prepričan je bil, da Las Vegasa v Kranjski Gori ne bo.)
Žiga Židan (Vrata bi morala biti odprta vsem investitorjem, vendar pod določenimi pogoji. Občina
bi morala imeti razdelano razvojno strategijo.)
Janez Mlinar (Pri vsem tem postopku gre za veliko nenačelnost, nestrokovnost in amaterski pristop
vseh, ki so udeleženi v tem postopku. Spremeniti bi morali način razmišljanja in biti odprti tudi za
kakšno novo idejo.)
Bojan Kordič (Zaveden je bil, ko so obravnavali širitev hotela Larix. Nikoli niso govorili o širitvi
igralnice v hotelu, kar se sedaj dogaja. Glede koncesije za hotel Eriko pa je povedal, da ima
občinski svet zakonsko možnost, da po 5 letih koncesijo vzame.)
Robert Robič (Ko je HIT začel vstopati v gospodarstvo Kranjske Gore, so to vsi pozdravljali.
Igralništvo v Sloveniji bi se moralo izvajati samo v igralniških centrih. Igralništvo je zelo specifična
dejavnost.)
Branko Dolhar (Koncesijo podeljuje država. Gold Club je proizvajalec igralnih avtomatov, tako da
bi bil v tej igralnici tudi demonstrativni prostor za prikaz igralnih avtomatov. Predlagal je, da se
besedo da predstavniku Gold Cluba, da pojasni, kako bi združili hotel s 5 zvezdicami in igralne
avtomate.)
Župan Jure Žerjav je predlagal v sprejem naslednji
SKLEP 37/5: Besedo se da predstavniku Gold Cluba g. Vesenjaku, da pojasni, kako bi
združili hotel s 5 zvezdicami in igralne avtomate.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 12
PROTI – 1

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
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Vesenjak (Gold Club želi ta igralni salon opremiti z vrhunskimi in ekskluzivnimi igralnimi
avtomati. Igralni salon bo samo dopolnitev hotelsko konferenčnega in spa programa. Načrtujejo, da
bi bilo v igralnici dnevno od 95 do 114 gostov. Strah, da bi to postal masovni igralni salon, je
odveč.
Klavdija Gomboc (Strategija razvoja občine ima velik pomen, saj lahko na podlagi tega dokumenta
kandidirajo na evropska sredstva. Bila je mnenja, da je strategija razvoja občine dobra, se je pa
strinjala, da bi jo morali nadgraditi. Vprašala je župana, zakaj je najprej izdal pogojno pozitivno
soglasje.)
Župan Jure Žerjav (Najprej je bilo izdano negativno soglasje. Ker je bil projekt zanimiv, je bilo
izdano pogojno soglasje, ki vključuje soglašanje občinskega sveta in soglasje gospodarstva.
Predsednik uprave HIT-a g. Trošt je jasno povedal, da se HIT ne boji konkurence. V HIT-u bodo
morali ob morebitnem prihodu konkurence prilagoditi svojo strategijo razvoja.)
Jože Zupančič (Strinjal se je, da sta razvojna programa občine dobra dokumenta.)
Branko Dolhar (Bil je mnenja, da bo konkurenca prinesla napredek.)
Bojan Kordič (Gold Club Gaming je podal pismo o nameri, HIT pa je dal samo ustno besedo.)
Župan Jure Žerjav (Predlagal je, da se sklep, ki ga je podprla skupina volivcev popravi, saj je
predlagani sklep dvoumen. V sklepu bi moralo biti jasno razvidno, o čem občinski svet glasuje.
Pisati bi moralo, da občinski svet daje pozitivno soglasje k dodelitvi koncesije.)
Miro Eržen (Nasproti si stojita dve ljudski iniciativi. Pozvati bi morali ljudi, da se o tem odločijo.)
Janez Mlinar (Strinjal se je, da se koncesija podeli. Predlagal je, da svetniki prevzamejo
odgovornost in o tem glasujejo.)
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 37/6: Občinski svet občine Kranjska Gora izdaja pozitivno soglasje k dodelitvi
koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu na lokaciji hotela Erika
Vršiška cesta 76 oziroma Ruska cesta 1 v Kranjski Gori družbi Gold Club Gaming d.o.o.,
Kraška cesta 4, Sežana.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 8
PROTI – 8

Zupančič glasoval ZA.
Sklep ni bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil dovoz odpadkov iz drugih občin na odlagališče Mala Mežakla.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Črtomir Kosmač (Prvo, kar je treba narediti, je potrebno asfaltirati cesto na odlagališče Mala
Mežakla. Ta cesta je predvsem v zimskem času zelo nevarna.)
Župan Jure Žerjav (Občina Kranjska Gora je imela v proračunu že sredstva za asfaltiranje te ceste,
vendar na Jesenicah sredstev za ta namen niso zbrali. Predlagal je, da poleg predlaganih sklepov
sprejmejo še sklep, da se prihodek od odlaganja prioritetno porabi za asfaltiranje ceste na Malo
Mežaklo.)
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Jože Zupančič (Ni se strinjal z drugima dvema predlaganima sklepoma. Predvsem se ni strinjal s
ceno za odlaganje in komunalno takso. Predlagal je, da bi se pogodba podaljševala vsakoletno.)
Župan Jure Žerjav (Stališče Ministrstva za okolje in prostor je, da ima regija eno odlagališče v
Kovorju. Po besedah ministra Podobnika naj do gradnje odlagališča v Radovljici ne bi prišlo. Ceno
so določili na podlagi izračuna ministrstva. Bil je mnenja, da sprejmejo odpadke od občin iz zgornje
Gorenjske.)
Črtomir Kosmač (Predlagal je, da bi se čistilno napravo na Jesenicah ter odlagališče Mala Mežakla
izločilo iz podjetja Jeko-in Jesenice ter se ustanovila nova družba. Zaprosil je za pisni odgovor, kaj
je bilo do sedaj narejenega na tem področju.)
Jože Zupančič (Predlagal je, da postavijo rok za asfaltiranje ceste.)
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 37/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora je obravnaval informacijo o dosedanjih
pogajanjih za dovoz odpadkov iz drugih občin na Odlagališče Mala Mežakla.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 37/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša z dovozom in odlaganjem
odpadkov na odlagališče Mala Mežakla iz drugih občin po ceni 85 EUR/tono odloženih
odpadkov in v okviru skupne letne količine odpadkov 12.000 ton.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 1

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 37/9: Za podpis ustreznih enoletnih pogodb o odlaganju odpadkov iz drugih občin na
odlagališče Mala Mežakla po ceni 85 EUR/tono odloženih odpadkov in v okviru skupne
količine 12.000 ton letno se pooblasti župana Občine Kranjska Gora Jureta Žerjava, prof..
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 1

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 39/10: Prihodek od odlaganja odpadkov iz drugih občin se prioritetno porabi za
ureditev – asfaltiranje ceste na odlagališče Malo Mežaklo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 10
PROTI – 1

Zupančič glasoval PROTI.
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 39/11: Občinski svet občine Kranjska Gora predlaga občinam solastnicam deponije in
čistilne naprave Jesenice, da se prouči možnost, da se za upravljanje odlagališča Mala
Mežakla in čistilne naprave Jesenice ustanovi novo skupno javno podjetje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predlagal, da točko razprava o Odloku o javnem redu in miru v Občini
Kranjska Gora, predstavi predlagatelj Slavko Miklič.
V razpravi so sodelovali:
Slavko Miklič (Obrazložil je težave, ki se mu pojavljajo glede kršitve javnega reda in miru. To se
pojavlja predvsem v poletnih mesecih, ko gradbena podjetja opravljajo gradbena dela. Največ
kršitev se kaže v povzročanju hrupa od 7. ure naprej. V Odloku pa je navedeno, da mora biti do 8.
ure mir. Zaradi tega so deležni kritik s strani gostov hotela. Zanimalo ga je, če je Odlok o javnem
redu in miru še v veljavi? Ali ima občinski pooblaščenec, ki naj bi skrbel za izvajanje določil
odloka ustrezna pooblastila in če jih nima, zakaj jih nima? Kdo je pristojen za nadzor spoštovanja
občinskih odlokov? Policija na tem področju lahko ukrepa samo od 22 do 6 ure zjutraj.)
Egidija Košir Mrovlje (Odlok je še v veljavi, vendar ga je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo.
Glede prekrškovnega organa, pa je pojasnila, da je bil sprejet poseben zakon. Skupaj z občinama
Jesenice in Žirovnica poskušajo ustanoviti skupni prekrškovni organ. Za nadzor spoštovanja
odlokov je pristojna občina oziroma pristojna občinska služba.)
Jože Zupančič (Na omenjeno problematiko je opozoril že meseca marca letos. V Odloku piše, da je
potrebno kršitelja o kršenju obvestiti. V kolikor to ne upošteva, se o tem obvesti Policijo. Odlok bi
morali popraviti pri jakosti zvoka, svetlobnih znakih, gradnjah. Ta odlok ne se spoštuje. Predlagal
je, da se pri občinskem svetu za to problematiko ustanovi svoj odbor, ki bo pričel popravljati odlok.)
Branko Dolhar (Teh problemov je zelo veliko. Povsod drugje imajo zadeve urejene. Čim prej je
potrebno popraviti oziroma napisati odloke.)
Žiga Židan (Strokovna služba občine, ki pokriva določeno področje ne opozori na spremembe
zakona, s tem ne pride do poprave odloka na občinskem svetu.)
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Črtomir Kosmač (Problem je v tem, da občina leta ni imela ustreznega zazidalnega načrta. Opozoril
je na težave s smetmi na Eko otoku v Jasni.)
Jože Zupančič (Izvajalce gradbenih del bi morali seznaniti z Odlokom o javnem redu in miru.)
Bogomir Košir (Ko se zakon v državnem zboru spremeni, je to znak za člana občinske uprave, da je
potrebno odlok popraviti in predložiti občinskemu svetu.)
Miro Eržen (Problematiko o javnem redu in miru so obravnavali tudi na LTO.)
Župan Jure Žerjav (Pojasnil je, da se odloki pregledujejo. 22. junija 2006 je bil sprejet nov Zakon o
varstvu javnega reda in miru. Pristojnosti iz področja javnega reda in miru je država prenesla na
občine. Manjše občine bodo imele zaradi tega težave. Problem je, da zakonodaja na področju
občinskega redarstva ni zadovoljiva.)
Jože Zupančič (Kršitelja javnega reda in miru bi morala občina pismeno obvestiti o kršitvah
odloka.)
Župan Jure Žerjav (Vse izvajalce gradbenih del se bo opozorilo na določila Odloka o javnem redu
in miru.)
Branko Dolhar (Pri vsaki lokacijski informaciji naj se priloži Odlok. Občinskemu inšpektorju naj se
dajo določena pooblastila.)
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 39/12: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s problematiko na področju
javnega reda in miru v občini Kranjska Gora. Občinski upravi občinski svet nalaga, da vse
izvajalce gradbenih del, ki kršijo Odloka o javnem redu in miru opozorijo na kršitev odloka.
SKLEP 39/13: Občinskemu svet občine Kranjska Gora se predloži informacija o opravljenih
aktivnostih pri novelaciji odlokov.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklepa sta bila sprejeta.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil Pobudo za spremembo in dopolnitev Prostorsko ureditvenih pogojev
za območje občine Kranjska Gora in izvzem obravnavanega zemljišča parc.št. 805/7 in 805/8 k.o.
Kranjska Gora iz Odloka iz začasnih ukrepih za zavarovanje prostora v Občini Kranjska Gora, po
nujnem postopku, ki so jo svetniki prejeli v sklicu za sejo.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič (Zadevo si je šel v Jasno ogledati. Bil je mnenja, da zadeva ni pokrita z gradbenim
dovoljenjem. To je podpiranje črno graditeljstva. Predlagal je, da se to zadevo prijavi inšpekciji.)
Župan Jure Žerjav (Občina je to gradnjo že prijavila gradbeni inšpekciji. Že ob sanaciji je bilo del
gradbenih odpadkov zakopanih v brežino jezera. Gradbena inšpekcija je že opravila ogled.)
Črtomir Kosmač (Strinjal se je s svetnikom Zupančičem.)
Franc Makše (Najti je potrebno rešitev za omenjeni objekt.)
Branko Dolhar (Ni se strinjal s pobudo zaradi sprenevedanja investitorja.)
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Miro Eržen (Podal je pobudo občinskim svetnikom, da podajo predloge, katero problematiko naj
obravnavajo na LTO.)
Žiga Židan (Kako je s pripravo prostorske strategije?)
Jože Krivc (Javno obravnavo naj bi izvedli v septembru 2006.)
Miro Eržen (Prosil je, če lahko svetniki gradivo prejmejo pred javno obravnavo, da se bodo lahko
nanjo pripravili.)
Ob koncu je župan Jure Žerjav povabil svetnike, da se 22.07.2006 udeležijo srečanja gasilcev treh
dežel na Tromejo, kjer bodo postavili spomenik ob 30 - letnem sodelovanju. Povabil jih je na Rusko
kapelico in na občinsko proslavo ob občinskem prazniku.
Seja je bila zaključena ob 20.55 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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