O B Č I N A
KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET

Št.:

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

Datum: 28.01.2010

Z A P I S N I K
30. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 27.01.2010 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine.

PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Anton Požar, Jože Zupančič, Blaž
Knific, Cvetka Pavlovčič, Vesna Kovačič, Robert Plavčak, Andrej Žemva, dr. Janez Mlinar,
Mirko Rabič, Miro Eržen, Gregor Benedik, Slavko Miklič, Bogomir Košir, Zdenka Kersnik
in Marinka Puc Koplan (15 od 16)
Vlasta Kotnik - odsotna
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Henrika Zupan.
 PRISOTNI NOVINARJI: Ekipa ATM, Rabič – Radio Triglav.
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.
Člani sveta so na sami seji prejeli še zapisnike odborov ter sklep sveta KS Rute.
Na začetku seje je za besedo zaprosil svetnik Andrej Žemva. Župana in občinske svetnike je
obvestil, da nepreklicno odstopa z mesta svetnika občinskega sveta. Odstopno izjavo je prebral ter
jo v pisni obliki izročil županu.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da odstop svetnika opredeljuje 22. člen statuta Občine in da bo ravnal
v skladu s statutom Občine.
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Svetniki so najprej obravnavali:
I.
1.

SPREJEM ZAPISNIKOV PREJŠNJIH SEJ:
Obravnava in sprejem zapisnika 29. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo zapisnik 29. seje občinskega sveta.
Ker ni bilo razprave, je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 30/1: Potrdi se zapisnik 29. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:

II.

DNEVNI RED:

1.

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kranjska Gora – druga
obravnava
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske
službe občine Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – skrajšani postopek
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi medobčinskega
inšpektorata in redarstva občine Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – skrajšani
postopek
4. Predlog spremembe cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v
občini Kranjska Gora
5. Plan dela LTO – Zavoda za turizem občine Kranjska Gora za leto 2010
6. Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu za Planico (R/R1)
7. Nakup nepremičnin
8. Prodaja nepremičnin
9. Zakup zemljišča
10. Vprašanja in pobude
11. Informacije

Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani dnevni red.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Kranjska Gora v drugi obravnavi. Na predlog odloka so prejeli pripombe svetnika Roberta
Plavčaka. Odloka pa je obravnavala tudi Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 30/2: Sprejme se Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Kranjska Gora v besedilu predloga za II. Obravnavo.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občine Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica – skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Podrobnejšo obrazložitev je podala vodja skupne notranje revizijske službe Simona Krese.
Poudarila je, da so pripravili spremembe odloka glede na priporočila Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da bi morali svetniki odloke sprejemati šele, ko so ti usklajeni z
državnimi zakoni.
Simona Krese: Pripravljen Odlok za Službo Vlade ni bil sporen. So pa pripravili vzorec, po katerem
naj bi bil odlok pripravljen, zato so pripravili predlog spremembe.
Mirko Rabič: Zaprosil je za pojasnilo glede osemdnevnega roka, ki je opisan v tretjem odstavku
uvoda in obrazložitve.
Simona Krese: Pojasnila je, da morajo na državo vložiti zahtevke za povračilo stroškov. Osemdnevni rok pa je predpisan v primeru, če zahtevek ne bo pravilno vložen, da je možno v tem času
zahtevek dopolniti.
Slavko Miklič: V odloku je pogrešal število članov v notranji revizijski službi. Vpisati pa bi morali
tudi določilo, da je članstvo v nadzorni službi prostovoljno. S tem bi določili tudi možnost izstopa.
Simona Krese: Pojasnila je, da delo opravljajo za posamezno občino v obsegu, kot občina financira
to službo. V notranji revizijski službi sta zaposleni dve osebi.

3

Marinka Puc Koplan: Zanimalo jo je, zakaj pri tem ne sodeluje občina Bled?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da nima tega podatka.

Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 30/3: Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
– skrajšani postopek.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občine Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica – skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Podrobnejšo obrazložitev je podal vodja MIR Boštjan Omrzel. Poudaril je, da so pripravili
spremembe odloka glede na priporočila Službe Vlade RS za lokalno samoupravo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 30/4: Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
– skrajšani postopek.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog spremembe cene obvezne občinske gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo.
Podrobnejšo predstavitev je podala Henrika Zupan. Pojasnila je podražitve pri vodarini in uvedbi
omrežnine. Omrežnina je odvisna od porabe vode. Pred podražitvijo bodo morali predhodno
pridobiti soglasje pristojnega ministrstva.
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Jože Zupančič je pojasnil, da so zadevo obravnavali tudi na Odboru za komunalo in javno
infrastrukturo. Zanimalo ga je, zakaj imajo vsi enako omrežnino? Ali je sedaj cena med
gospodinjstvom in ostalimi enaka.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da je cena izračunana na podlagi pravilnika. Sedaj gre za povišanje
cene vodarine in uvede se omrežnina.
V razpravi so sodelovali:
Zdenka Kerstnik: Pojasnila je, da bo glasovala proti predlaganim sklepom.
Miro Eržen: Zanimalo ga je, katere postavke so se tako povečale, da je predlagana takšna
podražitev?
Henrika Zupan: Pojasnila je, da vsako leto dejavnost vodooskrbe prinaša izgubo.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je komunala do sedaj to izgubo pokrivala z dobičkom na drugih
področjih.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, zakaj je ta podražitev prišla sedaj in ne že prej? Podražitev znaša
340%. Pojasnil je, da bo glasoval proti podražitvi. Se je pa strinjal, da je cena vode zelo nizka.
Vprašal pa se je, če pijejo najboljšo vodo? Problematiko vode bi morali obravnavati bolj celovito.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da državni pravilnik večjih podražitev prej ni dovoljeval. Omrežnino
pa bo plačeval vsak, ki je priključen na omrežje.
Hernika Zupan: Glede kakovosti vode je pojasnila, da so v letu 2009 odvzeli 70 vzorcev, od tega 4
niso bili ustrezni.
Bogomir Košir: Ponovno je opozoril na okroglo mizo o vodi v Kranjski Gori, ki je bila v letu 2002.
Usmeritev je bila, da morajo vodo pridobiti iz Julijskih Alp. Vodarna včasih dela, včasih pa ne. Med
prazniki je vodo potrebno prekuhavati. Vprašal se je, koliko je vredna voda, ki jo je potrebno
prekuhati. Podražitev se mu zdi prezgodnja. Najprej bi morali urediti kvalitetno pitno vodo.
Glasoval bo proti podražitvi.
Henrika Zupan: Vodo črpajo samo v Radovni in Jasni. Ostali sistemi so gravitacijski. Občina
Kranjska Gora ima 120 km vodovoda in 9 zajetij. Gozd Martuljek se bo napajal iz Kranjske Gore. V
ta namen se bo v letu 2010 zgradil vodohran Log.
Blaž Knific: Pojasnil je, da bo podprl predlagani sklep. Ni se pa strinjal s predlogom, da bi občina
pokrivala izgubo, če te podražitve ne sprejmejo.
Cvetka Pavlovčič: Zanimalo jo je, kdaj bo prišlo do podražite vode. Kako je z povezovalnim vodom
Kranjska Gora – Gozd Martuljek. Kolikokrat bodo morali še prekuhavati vodo?
Henrika Zupan: Pojasnila je, da se bo Gozd Martuljek še vedno napajal iz Jureža. V času kaljenja pa
bodo uporabljali vodo iz zajejta Skavar. Preventivno prekihavanje vode pa odredijo ob motnosti
vodi.
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Jože Zupančič: Pojasnil je, da bo glasoval za predlagani sklep. Klub podražitvi bodo imeli v
primerjavi z drugimi še vedno nizko ceno vode. Svetnike je pozval, da stopijo skupaj z županom in
strokovnimi službami in rešijo zadevo.
Marinka Puc Koplan: Pojasnila je, da bo glasovala proti. Glede na recesijo se ji ni zdel pravilen
trenutek za podražitev.
Po koncu razprave je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 30/5: Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša s predlogom cen obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 9
PROTI – 4

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Plan dela LTO – Zavoda za turizem občine Kranjska Gora za
leto 2010. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Podrobnejšo predstavitev je podala direktorica LTO Mirjam Žerjav.
Marinka Puc Koplan je predstavila delo Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Zanimale so ga razlike programa dela glede na preteklo leto. Kakšni so bili ukrepi
ob recesiji? Kako je z novimi prostori TIC-a? Zakaj se dodatno zaposluje? Kako je s promocijo KK
Hit?
Mirjam Žerjav: Pojasnila je, da se sedmi član zaposluje, da bo deloval na čezmejnih projektih.
Glede razlike programa dela so povečali obseg oglaševanja in prireditev. Ostali pa bodo v prostorih,
kjer so sedaj. Namenili pa so tudi določena sredstva za KK Hit. Zelo aktivno delajo na vseh sejmih,
ki se jih udeležujejo.
Robert Plavčak: Določene naloge bi lahko LTO prenesel na turistična društva.
Mirjam Žerjav: Pojasnila je prijave na mednarodne razpise.
Župan Jure Žerjav: Glede prostorov TIC-a so opravili kar nekaj razgovorov. Pogovarjali so se o
prostorih v novi stavbi (stara šola). Ko bo cena za te prostore primerna, se bo podal predlog za
nakup oziroma najem. Možnost za prostore pa se odpirajo tudi pri obnovi kulturnega doma.
Mirko Rabič: Zanimalo ga je, kako je z obratovanjem TIC-a v Mojstrani. Bil je mnenja, da bi moral
biti več časa odprt. Glede na to, da bo v Mojstrani novi Planinski muzej bi lahko v TIC Mojstrana
zaposlili osebo za polni delovni čas. Menil je tudi, da bi lahko LTO prevzel tudi TIC v Ratečah. V
Mojstrani in Ratečah bi morali izvajati več prireditev.
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Mirjam Žerjav: Za potrebe delovanja TIC-a v Kranjski Gori potrebujejo 3 ljudi. V Mojstrani
delujejo 4 ure. Ostale ure pa TIC v Mojstrani pokriva TD Mojstrana. TIC v Ratečah pa je v okviru
TD Rateče.
Vesna Kovačič: Zanimalo jo je, katere so prodajne aktivnosti, ki bodo pripeljale goste tudi v druge
kraje v občini.
Mirjam Žerjav: Pojasnila je, da bodo več poudarka dali na pohodništvo. Pripravili bodo letak o
poletnih in zimskih aktivnostih.
Blaž Knific: Zanimalo ga je, zakaj se niso povečala sredstva posebnega pomena. V planu ni zasledil
koncerta pihalnega orkestra.
Mirjam Žerjav: Pojasnila je financiranje prireditev. Sredstva za prireditve so razdelili na dva dela.
Če obe postavki seštejejo, vidijo, da so se sredstva povečala. Pojasnila je, da bo koncert pihalnega
orkestra.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 30/6: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Programu dela LTO –
Zavoda Za turizem občine Kranjska Gora za leto 2010.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu za Planico
(R/R1). Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Robert Plavčak je pojasnil, da so zadevo obravnavali na Komisiji za lokalno samoupravo in
statutarne zadeve, kjer so se strinjali z obvezno razlago.
V razpravi je sodeloval:
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da bi morali pohiteti in Planico čim prej urediti.
Po koncu razprave je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 30/7: Sprejme se Obvezna razlaga
predlaganem besedilu.
GLASOVANJE:

Odloka Ureditveni načrt Planica R/R1 v

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Nakup nepremičnin. Odbor za okolje in prostor se z nakupom
zemljišča v Mlačci v Mojstrani ni strinjal zaradi cene zemljišča. Prav tako so zaradi cene zemljišča
proti glasovali tudi na KS Dovje Mojstrana. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila ceno zemljišča v Mlačci.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Pojasnila je, da so na Odboru glasovali proti nakupu zemljišča v Mlačci zaradi tega,
ker odbor ni imel vseh podatkov. Po pridobitvi novih podatkov pa je pojasnila, da bo sama
glasovala za predlagani odkup.
Blaž Knific: Pojasnil je, da so nakup zemljišča v Mlačci obravnavali tudi na KS Dovje Mojstrana.
Bili so mnenja, da je cena zemljišča previsoka, niso pa proti nakupu zemljišča. V tem mandatu so
namenili že 20.000 € za športni center Mlačca.
Župan Jure Žerjav: Bil je mnenja, da cena ni previsoka. V športnem centru Mlačca gre za objekte
občinskega pomena. Svetnikom je svetoval, da zemljišče odkupijo.
Miro Eržen: Bil je mnenja, da je cena relativno visoka. Pojasnil je, da so od istega lastnika po zelo
ugodni ceni v preteklosti odkupili zemljišče za planinski muzej.
Marinka Puc Koplan: Pojasnila je, da je za nakup zemljišča. Prosila pa je za zapisnik KS Dovje
Mojstrana.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 30/8: Letni načrt pridobivanja stvarnega nepremičnega premoženja za leto 2010 se
dopolni z nakupom nepremičnine parc. št. 1445/2, travnik 84 m2, ki je vpisana pri vl. št. 1752
k.o. Dovje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 30/9: Sprejme se predlagani posamični program pridobitve nepremičnin:
- parc. št. 1445/2 k.o. Dovje,
- parc. št. 1658/1 k.o. Dovje – del v izmeri 647 m2.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Ad 8.
Župan je predstavil točko Prodaja nepremičnin. Gradivo so člani gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je predstavila cenitveno poročilo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 30/10: Letni načrt razpolaganja z nepremičninami se dopolni s prodajo prostorov v
stavbi Dovje 41, ki stoji na parc. št. 68, ter drvarnic na parc. št. 71/8 ter prodajo
funkcionalnega zemljišča, ki ga predstavlja parc. št. 71/3, vse k.o. Dovje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 30/11: Sprejme se predlagani posamični program prodaje nepremičnine:
- parc. št. 1622/1 in 1622/4, obe k.o. Dovje,
- parc. št. 68, 71/8 in 71/3, vse k.o. Dovje – posamezni deli – prostori v stavbi Dovje 41, s
pripadajočimi drvarnicami in funkcionalnim zemljiščem.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 30/12: Pri prodaji navedenih nepremičnin kupci plačajo stroške davka na promet
nepremičnin, prodajalec pa stroške overitve podpisa zakonitega zastopnika na prodajni
pogodbi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Zakup zemljišča. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo.
V razpravi je sodeloval:
Jože Zupančič: Pojasnil je, da so omenjeno zadevo že obravnavali tudi na Komisiji za TNP,
planinstvo in naravni rezervat Zelenci.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
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SKLEP 30/13: Sklene se zakupna pogodba s člani Agrarne skupnosti Podkoren, za zakup
zemljišča parc. št. 465/5, parkirišče 1492 m2, vpisano pri vl. št. 721 k.o. Podkoren, za zakupno
dobo 20 let in letno zakupnino v višini 467,00 EUR. Za podpis pogodbe se pooblasti župana.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
30/1 Miro Eržen – pobuda – ustno
Ureditev hudournika Krmarica. Pot čez hudournik je neprevozna, saj je voda previsoka. Predlagal je
ogled in sanacijo.
Župan Jure Žerjav se je strinjal, da bi si zadevo ogledali.
30/2 Miro Eržen – pobuda – ustno
Glede kablovoda Jesenice – Kranjska Gora je poudaril, da lahko pričakujemo zastoj. Krajani so
proti daljnovodu čez vas Dovje. Predlagal je, da bi sklicali sestanek med občino in investitorjem. Za
celo dolino pa bi morali določiti nek energetski koridor, kjer bi potekali vsi vodi.
Župan Jure Žerjav se je strinjal, da bi se dobili z investitorjem.
30/3 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, če v občini še pobirajo denar za reklamne table? V občini je največ tabel, ki
reklamirajo prodajo nepremičnin.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so glede reklamnih tabel imeli kar nekaj zadev že na sodišču.
Imajo pa zadeve glede reklamnih tabel dobro opredeljene v Odloku o javnem redu in miru.
30/4 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Kdaj bo postavljen most v Gozdu Martuljku, ki ga je poškodovalo neurje?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil projekt za rekonstrukcijo že narejen. Čakajo pa na izdajo
soglasja s strani soglasjedajalcev.
30/5 Jože Zupančič – pobuda – ustno
Pričeti je potrebno urejati cestni breg Save od Loga do Gozda Martuljka. V Logu trga staro smetišče
in smeti nosi po Savi. V veliki jami in na breznovem travniku je zadnja povodenj naredila škodo,
saj je odtrgala zemljo, med drugim pa je odkrila tudi kanalizacijski vod.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je pri Breznu poplavna linija skoraj do objektov. Na tem območju
ob Savi poteka kanalizacijski kolektor. Zadevo bodo sanirali. Izrazil pa je upanje, da bodo pridobili
tudi državna sredstva.
30/6 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kaj pomenijo nove reklamne table v obliki sončka na poti z Jesenic proti Kranjski
Gori?
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so sončki postavljeni za potrebe Svetovnega pokala v smučanju.
Imajo pa dovoljenje upravljavca ceste.
30/7 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Andrej Šporn je dosegel dober rezultat v smuku. Predlagal je, da bi občina pripravila nek pravilnik
oziroma odlok, ki bi izbiral najboljše športnike v posameznem letu.
Župan Jure Žerjav je bil mnenja, da lahko Andreju Špornu čestitajo za uspeh.
30/8 Robert Plavčak – informacija – ustno
Objavljena je bila prodaja objekta v Jasni.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da glede Jasne ne daje izjav, saj so trije zasebno kazensko ovadeni,
ker izvajajo sklep občinskega sveta. V tem trenutku ima Jasna pravnomočno gradbeno dovoljenje.
30/9 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je s čiščenjem smeti pred trgovino Mercator? Večkrat se pojavljajo smeti.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil vsem lastnikom lokalov poslan dopis, da morajo na svojem
zemljišču poskrbeti za red. Naročil pa je Komunali, da odpadke očisti. Komunala pa čiščenje
privatnih zemljišč ne bo opravljala na račun davkoplačevalskega denarja.
30/10 Blaž Knific – informacija – ustno
Pojasni je, da je pripravljena študija prometne ureditve. Javna razgrnitev bo potekala od 10.2 do
10.3 po krajevnih skupnostih. Ko bodo zbrane vse pripombe, bo študija predstavljena na občinskem
svetu.

Ad 11.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so dobili dopis Ministrstva za okolje in prostor, iz katerega je
razvidno, da so bile 6. prostorske spremembe sprejete v skladu z Zakonom o prostorskem
načrtovanju.
17. februarja bo na občini javna predstavitev novega zakona o TNP.
Ob koncu je čestital tudi Slavku Mikliču za uspešno izvedeno srečanje med Pahorjem in Kosorjevo.
Še enkrat pa je pohvalil tudi Andreja Šporna za drugo mesto v smuku v Kitzbuhelu.
Slavko Miklič se je zahvalil vsem, ki so mu pomagali pri organiziranju srečanja.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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