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: 02.04.2007
Z A P I S N I K
5. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 28.03.2007 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Blaž Knific, Mirko Rabič, Božidar
Tarman, Andrej Žemva, Anton Požar, Vlasta Kotnik, Cvetka Pavlovčič, Vesna Kovačič,
Robert Plavčak, Jože Zupančič, Slavko Miklič, Miro Eržen, dr. Janez Mlinar, Marinka Puc
Koplan in Zdenka Kersnik (prišla ob 20.00) (15 od 16).
Bogomir Košir – opravičeno odsoten
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Jože Brudar, Egidija
Košir Mrovlje, Rajko Puš, Alojz Jakelj, Vlasta Skumavc Rabič, – občina, Henrika Zupan –
JP Komunala, Aleš Bedič –ČD SHW, Tamara Hribar, Mateja Košir – Jeko-in Jesenice,
Gvido Modrijan – Locus d.o.o., Franjo Kolenc, Matjaž Čampa, Helena Čampa, Bogdan
Dacar – Comett domovi d.o.o., Vladimir Knific – Zavod za varstvo kulturne dediščine,
Elizabeta Gradnik – Gornjesavski muzej Jesenice
 OSTALI PRISOTNI: Marija Hrovat – članica NO (delno prisotna)
 PRISOTNI NOVINARJI: Ekipa ATM in Karmen Sluga.
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 in povedal, da sejo poizkusno prenašajo v živo.
Svetniki so najprej obravnavali
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 4. seje občinskega sveta.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo zapisnik 4. seje občinskega sveta. Zapisnik so člani prejeli s
sklicem.

1

Ker na zapisnik ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/1: Potrdi se zapisnik 4. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so svetniki poleg gradiva s sklicem prejeli še dodatno gradivo po
pošti, na sami seji pa so prejeli še Poročilo nadzornega odbora JP Komunale, zapisnik 2. seje
Odbora za komunalo in javno infrastrukturo, pripombe KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh,
KS Kranjska Gora in KS Dovje - Mojstrana.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

DNEVNI RED:
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kranjska
Gora za leto 2007 - skrajšani postopek
Osrednja tema - Komunala
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v
občini Kranjska Gora – I. obravnava
Predstavitev projekta »Dom starejših v Kranjski Gori«
Spremembe in dopolnitve statuta občine – I. obravnava
Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta – I. obravnava
Odlok o priznanjih Občine Kranjska Gora – skrajšani postopek
Hiša Rateče 43 – Razglasitev za spomenik lokalnega pomena v Občini Kranjska
Gora
Razglasitev Muzejske zbirke v Hiši Rateče 43 za kulturni spomenik lokalnega
pomena
Družbena pogodba delovne skupnosti (ARGE) »Terra amicitiae« (Dežela
prijateljstva)
Nakup nepremičnin
Najem nepremičnin
Prodaja nepremičnin
Sprememba sklepa o določitvi območja urejanja prometa in višini parkirnine za
urejanje parkirišča pred zapornico v Vratih
Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora občine za leto 2007
Informacije
Vprašanja in pobude

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

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Kranjska Gora za leto 2007 – skrajšani postopek. Svetniki so gradivo prejeli dodatno po
pošti.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/2: Sprejme se Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Kranjska Gora za
leto 2007 po predlogu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je v kratkem predstavil osrednjo temo – Komunalo. V gradivu je letno poročilo
JP Komunale, poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja ČD SHW,
poročilo podjetja Jeko-in o delovanju čistilne naprave Jesenice ter poročilo o obratovanju
odlagališča Mala Mežakla. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem za sejo.
Dejavnost in poročilo JP Komunale je v kratkem predstavila direktorica Henrika Zupan. Poročilo o
delovanju čistilne naprave Jesenice je podala predstavnica podjetja Jeko-in Mateja Košir. Poročilo o
obratovanju odlagališča je podala predstavnica podjetja Jeko-in Tamara Hribar. Poročilo o izvajanju
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja pa je s pomočjo projekcije predstavil Rajko Puš.
Vlasta Kotnik je podala poročilo o delu Odbora za komunalo in javno infrastrukturo, ki je poleg
gradiva za OS obravnaval tudi problematiko vodovoda na Dovjem. Člani sveta so zapisnik Odbora
prejeli na seji.
V razpravi so sodelovali:
Blaž Knific: S pomočjo projekcije je predstavil čistilno napravo Jesenice in odlagališče Mala
Mežakla.
Andrej Žemva: Postavil je vprašanje v zvezi z bilanco stanja JP Komunala, predvsem so ga
zanimale terjatve. Henrika Zupan je podala pojasnilo.
Predstavnike ČD SHW je vprašal, kako je s povečanjem okvar črpališč, kako je z vzorci za
ugotavljanje čistost vode, kako je s kanalizacijskimi odplakami pri železniškemu mostu čez Pišnico,
kako je z emisijami vonja v Gozdu Martuljku? Izpostavil je vprašanje ekonomske upravičenosti
gradnje male čistilne naprave na Belci ter kako je z obremenitvijo čistilne naprave v konicah na
Tabrah. Iz poročila je razvidno, da bodo z gradnjami nastajali problemi.
Predstavnik ČD SHW Aleš Bedič je pojasnil okvare na kanalizacijskem sistemu Dovje in
Mojstrana. Ugotavlja se, da nekateri občani odpirajo jaške in vanje mečejo stvari, ker sicer ne bi
mogli priti tako velike stvari v kanalizacijski sistem (kosi blaga, odpadnega gradbenega materiala
ipd.) Črpališče na Dovjem so morali obnoviti. Ob urejanju cestnega križišča v Mojstrano bodo
prestavili tudi črpališče ter ga dodatno zavarovali pred možnostjo okvar. Do velike obremenitve
čistilne naprave pa prihaja predvsem zaradi prevelike količine maščob. Največ maščob v sistem
spustijo gostinski objekti. Zaradi maščob prihaja tudi do neprijetnih vonjav. Postavljen zračnik v
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Gozdu Martuljku je samo začasnega značaja. Pri Pišnici se mora še nekaj objektov priklopiti na
sistem in z delovanjem črpališča na tem območju ne bo več prihajalo do težav.
Rajko Puš je pojasnil, da se vzorci vode jemljejo zgodaj spomladi, ko se sneg v gorah še ne tali in je
pretok Save najnižji. Aleš Bedič je pojasnil, da se s strani za to pristojnega laboratorija stalno
izvajajo testi kakovosti vode.
Rajko Puš je pojasnil, da so malo čistilno napravo na Belci zgradili, ker so bile druge možnosti
veliko dražje.
Janez Mlinar: Henriki Zupan je postavil več vprašanj. Kako je s kakovostjo zajetja Jurež? Ali se je
opustilo iskanje novih vodnih virov? Zakaj tako visoki strokši drobnega inventarja in opreme?
Henrika Zupan je pojasnila, da se še vedno iščejo novi viri vode, kar je tudi razvidno iz gradiva, ki
so ga svetniki prejeli. Zaradi kaljenja zajetja Jurež se bo vzpostavil krožni sistem, ki bo ta problem
izboljšal. V letu 2006 ni bilo kaljenja tega zajetja. V drobni inventar so zajete tudi kosilnice in
oprema, ki je potrebna za opremo novega objekta (nove garderobe za delavce). Pri tem bodo
porabili tudi staro opremo, ki jo sedaj uporabljajo, vendar za opremo novega objekta ne zadostuje.
Mirko Rabič: Glede kanalizacije je vprašal ali obstaja register pravilno izvedenih priklopov na
kanalizacijski sistem? Zanimalo ga je, kako je urejena organizacija javne pogrebne svečanosti.
Aleš Bedič je pojasnil, da register priklopov obstaja. Predstavnik koncesionarja je prisoten ob
priklopih. Ugotavljajo pa tudi nelegalne in nekakovostne priklope.
Henrika Zupan je pojasnila, da je bilo ob delitvi občin dogovorjeno, da organizacijo javne pogrebne
svečanosti opravlja Jeko-in Jesenice, medtem ko po Odloku občine obstaja še možnost pokopa na
krajevno običajen način (pretežno se uporablja v Ratečah).
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, kateri javni razpis je imela JP Komunala v letu 2006. Poročila so
dobro pripravljena. Pogrešal je predvsem pogled na dejansko stanje. Zanimalo ga je, kakšno vodo
pijemo ter kdaj se bo nabavila nova snežna freza?
Henrika Zupan je pojasnila, da se bil javni razpis objavljen za komunalno bazo Tabre. Voda v
občini Kranjska Gora je ustrezna in kvalitetna. V letnem poročilu je zapisno, da je bila v letu 2006
zelo ugodno nabavljena rabljena snežna freza.
Miro Eržen: Glede na to, da čistilna naprava na Jesenicah ustvarja izgubo, ga je zanimalo, kakšno
posledico bo imelo to na občino Kranjska Gora? Kako je z uporabnim dovoljenjem za omenjeno
čistilno napravo? Zanimalo ga je še, kako je z ureditvijo vaškega vodovoda na Dovjem. Kakšno je
stanje z regijskemu odlagališčem? Ali JP Komunala spremlja kakšen je bil odziv ljudi na eko otoke.
Bil je mnenja, da je premalo organiziranih odvozov kosovnih odpadkov s strani JP Komunale.
Mateja Košir je pojasnila, da je občina Jesenice že vložila vlogo za pridobitev uporabnega
dovoljenja. Občina Kranjska Gora ne bo pokrivala izgube, oziroma bo udeležba le v višini 20% kot
je solastnica.
Župan Jure Žerjav je glede vaškega vodovoda na Dovjem pojasnil, da je pred prevzemom vodovoda
prišla do pritožbe uporabnika, ki oporeka brezplačnemu prenosu lastništva na občino Kranjska
Gora. Ponovno se bo sklical zbor krajanov na Dovjem, kjer upa, da se bodo zadeve uredile. Glede
regijskega centra za odpadke je župan pojasnil, da bodo do konca aprila predstavljene vse možne in
sprejemljive rešitve.
Henrika Zupan je pojasnila, da se na eko otokih se količina odpadkov razen papirja povečuje.
Kosovni odpadki se pobirajo dvakrat letno. Občani bodo lahko kosovne odpadke oddajali na
zbirnem centru na Tabrah. Akcija kosovnih odpadkov je za občane brezplačna.
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Slavko Miklič: Pojasnil je, da so se zadeve glede problema kanalizacije na Vitranški ulici uredile.
Bil je mnenja, da ni težko ugotoviti, kateri objekti izpuščajo maščobe v sistem kanalizacije. Izrazil
je upanje, da bodo rezultati JP Komunala ob preselitvi v nove prostore ob pomoči občinskega sveta
še boljši.
Vesna Kovačič: Zanimalo jo je, kdo je do prenosa lastništva vodovoda Dovje na občino zadolžen za
vzdrževanje. Na kakšne način bodo vzpodbujali prebivalce k ločevanju odpadkov? Krajane Dovja je
potrebno o okvarah in stroških na kanalizacijskem sistemu potrebno obvestiti.
Rajko Puš je pojasnil, da je vaška vodovodna skupnost dolžna za vzdrževanje vodovoda. Henrika
Zupan je pojasnila, da so predstavniki JP Komunale prišli na predajo vodovoda in predstavnikov
vaškega vodovoda ni bilo. Prebivalce bodo vzpodbujali za ločeno zbiranje odpadkov preko časopisa
Zgornjesav´c, v osnovni šoli ter preko zloženke za gospodinjstva.
Miro Eržen: Predlagal je, da bodo sklepi Odbora za komunalo in javno infrastrukturo upoštevani.
Bil je mnenja, da tehnična rešitev sistema kanalizacije na Dovjem ni bila primerna.
Jože Zupančič: Predlagal je se sprejmejo predlagani sklepi Odbora za komunalo in javno
infrastrukturo. Izrazil je upanje, da bodo v bodoče državna sredstva namenili tudi druge kraje v
občini in ne samo Kranjsko Goro.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo sklepi predlagani v sprejem. Za pridobitev sredstev
neposrednih spodbud se mora prijaviti določen projekt in se ne morejo obnavljati samo posamezni
deli cest.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 5/3: Občinski svet potrjuje letno poročilo Komunale Kranjska Gora d.o.o. za leto
2006.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 5/4: Občinski svet potrjuje predlog uprave, da se bilančni dobiček iz leta 2006
razporedi in nameni za financiranje nadaljevanja izgradnje Komunalne baze Tabre.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 5/5: Občinski svet potrjuje finančni načrt Komunale Kranjska Gora d.o.o. za leto
2007 in plan porabe amortizacije.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 5/6: Občinski svet potrjuje Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja odpadnih voda v letu 2006.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKELP 5/7: Občinski svet se je seznanil z delovanjem ČN Jesenice in obratovanjem
odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla v letu 2006.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 5/8: Koncesionar je do septembra 2007 dolžan v Mojstrani sanirati poškodbe na
občinskih cestah na podlagi ugotovitev zapisnika komisije št. 03204/2-3/04-RP.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 5/9: Župan naj v mesecu aprilu skliče sestanek uporabnikov vaškega vodovoda na
Dovjem. Uporabnikom naj se predstavi dejansko stanje in predlaga prevzem v uporabo, na
podlagi veljavnih sklepov Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

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

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil gradivo k predlogu Odloka o programu opremljanja zemljišč za
gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora. Pojasnil je, da je zaradi obsežnosti
naloge občina na podlagi javnega razpisa delo oddala podjetju Locus, d.o.o. iz Domžal. Člani
občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Predstavnik podjetja Locus, d.o.o., Gvido Modrijan je s pomočjo projekcije svetnikov predstavil
predlog novega odloka.
V razpravi sta sodelovala:
Jože Zupančič: Predlagal je, da bi bil odlok manj tehnično zapleten. Ugotavlja, da se s tem odlokom
izenačuje vse krajane tudi tiste, ki so komunalno infrastrukturo gradili s samoprispevki. Kaj je z
evropsko usklajenostjo tega odloka?
Gvido Modrijan je pojasnil, da je odlok tehnično zapleten, da bi preprečili morebitna izigravanja
investitorjev. Za ljudi, ki so s samoprispevki gradili infrastrukturo, se šteje, da so s tem v bistvu
plačili komunalni prispevek . Glede usklajenosti zakonodaje je pojasnil, da je v Sloveniji težava, ker
je zemljiški kataster še iz časa Avstro-ogrske.
Miro Eržen: Kakšne inštrument bo uporabila občina za razvoj manj razvitih delih občine, če ne
predvidevamo, da lahko občana v celoti oprosti plačila komunalnega prispevka, v kolikor je to v
interesu občine. Kako je s plačilom komunalnega prispevka, če investitor sam izgradi komunalno
infrastrukturo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da v kolikor bi odlok dopuščal možnost oprostitve plačila
komunalnega prispevka, bi to pomenilo, da morajo ta sredstva zagotoviti v občinskem proračunu,
saj je komunalni prispevek namenski prispevek. Obstaja veliko drugih možnosti, ki bi vzpodbujali
investitorje in takšne zadeve ni potrebno vnesti v odlok.
Gvido Modrijan je pojasnil, da urbanistična pogodba pomeni, da investitor sam izgradi komunalno
infrastrukturo, s tem pa tudi pomeni, da se investitorja oprosti plačila komunalnega prispevka.
Stroški bi bili za investitorja v obeh primerih enaki.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/10: Sprejme se Odlok o Programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem
prispevku v Občini Kranjska Gora – v I.obravnavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil aktivnosti za projekt »Dom starejših v Kranjski Gori«. Svetnikom
bodo predstavniki družbe Comett domovi d.o.o., predstavili projekt »Dom starejših v Kranjski
Gori«. Omenjena družba ima že podoben objekt v Rogaški Slatini.
Predstavniki družbe Comett domovi d.o.o., direktor Franjo Kolenc, Helena Čampa, Matjaž Čampa
ter arhitekt Bogdan Dacar so s pomočjo projekcije predstavili projekt »Dom starejših v Kranjski
Gori«. Člani občinskega sveta so predstavitev prejeli tudi v sklicu za sejo. Pojasnili so, da je pogoj
za pričetek projekta državna koncesija. V kolikor bi vse zadeve uredili, bi projekt zaključili v letu
2009, ko bi dom sprejel tudi prve stanovalce.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: V zvezi s predstavljenim projektom je izpostavil vprašanja oziroma mnenja.
Osrednji del stavbe z ravno streho je neprimeren za naše kraje. Bolje bi bilo narediti nadstrešnice.
Ali bo občina prispevala 10% vrednosti stavbe od izgrajenega doma ali od projektne vrednosti? Ali
bo imel ta dom kakšno navezo z domom na Jesenicah? Ali bo deloval s koncesijo ministrstva?
Kateri osnovni kriteriji bodo pogojevali sprejem v domu in kakšna bo cena? Kakšne prednosti bodo
imeli domačini občine Kranjske Gore. Ali bodo imeli oskrbovanci zagotovljeno zdravstveno oskrbo
po koncesiji ministrstva. Kateri programi osnovnega varstva se bodo izvajali? Ali bo imel dom
lastno kuhinjo z lastno delovno silo ter pralnico in ostalo infrastrukturo za delovanje doma? Kakšno
bo razmerje med partnerjem občino in družbo Comett domovi. Kakšno bo razmerje glasov v
nadzornem svetu? Kdo bo kril morebitno izgubo. Če bi dom zašel v izgubo in bi želel spremeniti
namembnost, ali bo lahko občina uporabila veto na spremembo, saj je to elitna lokacija v občini.
Kaj je vzrok, da izbirajo lokacije samo v turističnih krajih. Predlagal je občinskemu svetu v sprejem
sklep, da se 10% sredstev občine družbi Comett domovi izplačajo šele, ko bo dom zgrajen in bo
imel uporabno dovoljenje. Za parcelo, kjer se bo gradil dom, naj investitor izda bianco menico v
vrednosti 1000 EUR za kvadratni meter objekta. Zaprosil je za ustne odgovore na seji ter pisne
odgovore s strani družbe Comett domovi.
Helena Čampa je pojasnila, da naveze z domom Jesenice razen s srečanji ni. Dom bo deloval s
koncesijo ministrstva, saj doslej noben dom drugače ni obratoval. Glede kriterijev za sprejem je
pojasnila, da obstaja pravilnik o namestitvi. Prednost za sprejem bodo imeli prebivalci občine, na
območju katere dom stoji. Stanovalci bodo imeli zdravstveno nego zagotovljeno. Prisotnost
zdravnika v domu je predpisana s pravilnikom. Zdravnik je krit iz mreže javne zdravstvene službe.
Ponudili bodo dnevno varstvo in oskrbo na domu. Dom bo imel lastno kuhinjo in lastno pralnico.
Hrana je za starejšo osebo bistvenega pomena.
Matjaž Čampa je pojasnil, da je cena oskrbe odobrena z ministrstva v višini 17,41 EUR. Ker to ni
javni zavod, sveta zavoda to podjetje nima. Lahko bi imeli družbeništvo, v kolikor bi občina
prispevala določen vložek. Lokacija pri postavitvi domov je pomembna, vendar je zgolj naključje,
da so najprej gradili v Rogaški Slatini in sedaj v Kranjski Gori. Imajo tudi neko drugo lokacijo, ki
pa ni turističnega pomena. Glede spremembe namembnosti je povedal, da ne nameravajo igrati
hotelirjev v Kranjski Gori. Glede vložka občine je vse odprto in se bodo pogajali.
Marinka Puc Koplan: Zanimalo jo je, kakšni so bili kriteriji za sklenitev pisma o nameri. Glede na
to, da gre za velik vložek občine in na podlagi poročilo o družbi, ocenjujem, da gre za visoko
tveganje. Družbi se je v letu 2005 tudi drastično zmanjšal kapital. Na kakšen način lahko prepričajo
banke o projektu.
Župan Jure Žerjav je povedal, da je ideja o domu ostarelih stara že 10 let. Prejšnji občinski svet je
prejel sklep, da občina zagotovi komunalno opremljeno zemljišče in 10 % vrednosti projekta. Je bil
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pa ta sklep sprejet zaradi kandidature na ministrstvu. V kolikor bo občina vstopila s finančnimi
sredstvi bo o tem glasoval občinski svet. Glede zemljišča obstaja več možnosti.
Matjaž Čampa je pojasnil, da so v letu 2006 poslovali pozitivno. Kapital se je zmanjšal predvsem
zaradi napake, ker so prvotno v osnovni kapital vpisali zemljišče občine Rogaška Slatina. Banke so
prepričali z bilančnimi simulacijami, s katerimi so pokazali vse prednosti naložbe.
Božidar Tarman: Lokacija za dom je zelo dobro izbrana. Zanimalo ga je, ali bo občina s svojim
deležem vpisana tudi v zemljiški knjigi?
Franjo Kolenc je povedal, da se bodo stvari reševale v nadalnjih pogajanjih. Najprej morajo
pridobiti koncesijo za delovanje objekta. Banke so jim zaupale, saj so zastavili tudi svoje osebno
premoženje.
Župan Jure Žerjav se je predstavnikom družbe Comett domovi zahvalil za prestavitev.
Predlagal je, da nadaljujejo s točko 8. in 9. ker so pri omenjenih dveh točkah prisotni tudi zunanji
predstavniki.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil gradivo za razglasitev hiše Rateče 43 za spomenik lokalnega
pomena v občini Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Vladimir Knific je pojasnil, da je sodeloval pri obnovi hiše Rateče 43. Objekt je bil leta 2004
obnovljen in leta 2006 opremljen.
V razpravi je sodeloval:
Jože Zupančič: V strategijo turistične destinacije Kranjska Gora bi morali dodati tudi omenjen
objekt.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/11: Sprejme se Odlok o razglasitvi Hiše Rateče 43 za kulturni spomenik lokalnega
pomena.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil razglasitev Muzejske zbirke v hiši Rateče 43 za kulturni spomenik
lokalnega pomena. Prebivalcem Rateč se je zahvalil za zbrane predmete v hiši. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem na sejo.
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Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/12: Sprejme se Odlok o razglasitvi Muzejske zbirke v Hiši Rateče 43 za kulturni
spomenik lokalnega pomena.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil spremembe in dopolnitve statuta občine Kranjska Gora. Komisija za
lokalno samoupravo in statutarne zadeve je spremembe statuta je pripravila in predlagala, da se
sprejme statut v novem besedilu. Spremembe statuta so vidne v debelem tisku. Pojasnil je, da bo
podal predlog amandmaja na statut in sicer glede 104. člena, ki naj bi ostal isti kot je sedaj veljavni,
da razpolaganjem s premoženjem še naprej ostaja v pristojnosti OS. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Slavko Miklič: V 7. členu bi dodal dodatek »Občina skrbi da se na njenem območju izvajajo
dejavnosti iz državne pristojnosti po določilih izdanih republiških aktih in opozarja pristojne na
republiškem nivoju, če se akti ne izvajajo po sprejetih določilih in pogojih, posebno še, če bi bili pri
neizvajanju republiških aktov prizadeti interesi širše lokalne skupnosti.
V 10. členu bi bilo potrebno navesti organe, ki jih lahko ustanovi občina za svoje delovanje.
V 11. členu statut navaja organ, ki vodi občinsko upravo (tajnik občine ali direktor občinske
uprave). Potrebno bi bilo jasno definirati vodenje občinske uprave.
V 20. členu ni opredeljeno, kdaj se obravnava točka za vprašanja in pobude svetnikov in odgovori
na zastavljena vprašanja.
V 30. členu pogreša osebno odgovornost župana za zakonito delovanje vseh služb občinske uprave
na vseh področjih delovanja.
V 55. členu je spet navedeno tajnik občine in direktor občinske uprave.
Andrej Žemva: 39. člen določa izobrazbo članom nadzornega odbora. Predlagal je, da bi samo
predsednik nadzornega odbora moral imeti predlagano izobrazbo, saj MVVI težko dobi kandidate
za ta odbor.
V 41. in 42. členu gre za podvajanje nadzornega odbora pri javnih podjetjih, ki imajo svoje
nadzore.
Členi od 43 do 47 določajo povesem tehnična vprašanja, zato bolj spadajo v poslovnik nadzornega
odbora in ne v statut občine.
Miro Eržen: Glede na razpravo o pokrajinah je bil mnenja, da bodo morali ob uvedbi pokrajin
ponovno spreminjati statut občine, zato meni, da gre sedaj za nepotrebno dodatno delo.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da morajo sedaj veljavni statut uskladiti z veljavno zakonodajo
in se bodo kasnejše spremembe upoštevale pač takrat, ko bodo sprejete.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 5/13: Sprejme se predlog Statuta Občine Kranjska Gora v predloženem besedilu v I.
obravnavi in se ga posreduje v 15-dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 5/14: Vse pripombe podane na 5. sejo občinskega sveta se pisno posredujejo Komisiji
za lokalno samoupravo in statutarne zadeve.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta. Zadevo je
prav tako 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 5/15: Sprejme se predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v
predloženem besedilu v I. obravnavi in se ga posreduje v 15-dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o priznanjih Občine Kranjska Gora. Ker je občinski svet že
večkrat izpostavil pubudo za nov odlok, je Žirija za priznanja takoj po imenovanju pričela s
pripravo novega odloka. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Mirko Rabič je kot predsednik Žirije za priznanja predstavil delo žirije in predlog odloka.
Predlagani Odlok naj bi odpravil inflacijo občinskih priznanj. V 9. členu se je pojavila slovnična
napaka, ki jo bo potrebno odpraviti.
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V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen: V predlaganem odloku ga je motilo, da župan samostojno predlaga podelitev priznanja.
Zapisati bi bilo potrebno, da Občinski svet predloga Žirije ne more spreminjati. Predlagal je še, da
bi poslovnik o delu Žirije moral sprejeti Občinski svet.
Andrej Žemva: Predlagal je, da bi uvedli priznanje župana. Bil je mnenja, da je prevelik razkorak
med zlatim grbom občina in priznanjem. Dosedanji veljavni odlok, bi morali vključiti v prehodne
določbe novega odloka. Opredeljeno bi moralo biti, kaj bo z do sedaj podeljenimi priznanji.
Predlagal je dvostopenjski sprejem odloka.
Mirko Rabič je pojasnil, da je v skrajšanem postopku odlok predlagan zaradi rokov, da bi se odlok
lahko pričel izvajati že v letošnjem letu.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da bi morali imeti svetniki zaradi skrajšanega postopka
pripravljene amandmaje v pisni obliki. Ker amandmaji niso pripravljeni, je zaradi številnih pripomb
na tej seji smiselno, da gre akt v dvofazni postopek.
Župan Jure Žerjav je po končani razpravi predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP 5/16: Sprejme se Odlok o priznanjih Občine Kranjska Gora v I. obravnavi in se ga
posreduje v 15 dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je predstavil družbeno pogodbo delovne skupnosti (ARGE) »Terra amicitiae«
(Dežela prijateljstva). V tej skupnosti bi sodelovale občine Podklošter in Bekštajn v Avstriji, Trbiž
in Naborjet v Italiji ter Bovec in Kranjska Gora v Sloveniji. Člani sveta so gradivo prejeli v sklicu
za sejo.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen: Ugotovil je, da bo članarina porabljena za stroške koordinatorja. Bolj bi bil zadovoljen,
če bi se na takšen način povezale turistične organizacije. Podal je tudi pripombo nad prevodom.
Župan Jure Žerjav je bil mnenja, da bi lahko bilo povezovanje turističnih organizacij bodoči projekt
te skupnosti. Za prevod so poskrbeli na občini Bovec.
Janez Mlinar: Strinjal se je z idejo. Veliko bo odvisno tudi od aktivnosti občine. Družbena pogodba
je pisana za avstrijske potrebe. Izrazil je upanje, da se bo po poteku dveh let pripravil pregled
smiselnosti takšne skupnosti.
Jože Zupančič: Podprl je ustanovitve predlagane delovne skupnosti.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/17: Občinski svet Občine Kranjska Gora se strinja z ustanovitvijo družbe – Delovne
skupnosti »Dežela prijateljstva« (Arbeitsgemeinschaft - Arge »Terra Amicitiae«) in besedilom
predložene družbene pogodbe, ter pooblašča župana za podpis te pogodbe.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet

Ad 11.
Župan Jure Žerjav je predstavil nakup nepremičnin. Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem na sejo.
Pri tem gre za nakup zemljišč, ki so bila v preteklosti uporabljena za gradnjo občinskih cest. V zvezi
s tem je občinski svet sprejel sklep, da lastnikom ponudi enotno ceno 6,26 EUR za kvadratni meter.
O nakupu so se dogovorili z lastniki zemljišč.
V razpravi sta sodelovala:
Cvetka Pavlovčič: Pojasnila je, da se svet KS Rute strinja z nakupom. So pa na KS Rute ugotovili,
da obstaja še ena cesta v lasti Robič Helene in sicer Finžgarjevo naselje 12 do Finžgarjevo naselje
14 v dolžini 65 metrov.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da je bila izpuščena ta cesta in bo tako na eni od naslednjih sej
tudi omenjena cesta predlagana za nakup.
Robert Plavčak: Predlagal je, da se poleg parcelnih številk v sklepih napiše tudi izmere zemljišč. Se
je pa strinjal z nakupom.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da je identifikacijski znak po zakonu o zemljiški knjigi samo
parcelna številka. V kolikor pa želijo, pa lahko dodajo izmero zemljišč.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 5/18: Občina Kranjska Gora kupi od Robič Helene iz Gozd Martuljka, Spodnje Rute
11, zemljišča parc. št. 174/35 v izmeri 906 m2, 174/79 v izmeri 392 m2, 176/3 v izmeri 301 m2
in 177/8 v izmeri 203 m2, vse k.o. Gozd, po ceni 6,26 EUR/m2. Vse stroške s to pogodbo nosi
Občina Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet
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SKLEP 5/19: Občina Kranjska Gora kupi od Glavan Janeza iz Ljubljane, Kersnikova 12,
zemljišče parc. št. 174/41 v izmeri 527 m2 k.o. Gozd, po ceni 6,26 EUR/m2. Vse stroške s to
pogodbo nosi Občina Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet
SKLEP 5/20: Občina Kranjska Gora kupi od Petrič Helene iz Rateč 85, zemljišče parc. št.
1261/55 v izmeri 592 m2 in 181/3 v izmeri 185 m2, obe k.o. Rateče, po ceni 6,26 EUR/m2. Vse
stroške s to pogodbo nosi Občina Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet

Ad 12.
Župan Jure Žerjav je predstavil najem zemljišč. Gre za najem zemljišča za postavitev nadstreška za
avto in postavitev zimskega vrta. Člani sveta so gradivo prejeli v sklicu za sejo.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da je zadevo obravnavala tudi KS Dovje Mojstrana, ki je podala
pozitivna mnenja k najemu.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Strinjala se je s predlaganim sklepom. Zanimalo jo je, zakaj lastniki ne odkupijo
tega zemljišča. Na zemljišču, kjer naj bi bil stal nadstrešek za avto je predlagala, da bi bil izgled
vseh tam stoječih nadstreškov enak.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da bodo nadstrešnice v enakih dimenzijah. Do odkupa pa ni
prišlo, ker so zemljišča ob večstanovanjskih hišah, kjer še ni odmerjeno funkcionalno zemljišče. Ko
bo to urejeno, bo možno zemljišče tudi odkupiti.
Jože Zupančič: Zanimalo ga je, če je vlagatelj za najem, ki želi postaviti zimski vrt tudi etažni
lastnik? V gradivu ni opazil, da bi imel lastnik projektantsko dovoljenje.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da je vlagatelj lastnik etažnega stanovanja. Za postavitev
zimskega vrta bo lastnik potreboval lokacijsko informacijo.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/21: Občinski svet sprejme predloženi posamični program oddaje nepremičnin parc.
št. 1291/2 in parc. št. 1293/6, obe k.o. Dovje v najem. Nepremičnini se oddata v najem pod
pogoji iz sprejetega programa. Za podpis najemnih pogodb se pooblasti župana.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Ad 13.
Župan Jure Žerjav in Egidija Košir Mrovlje sta predstavila prodajo posameznih nepremičnin. Člani
sveta so gradivo prejeli v sklicu za sejo.
V razpravi so sodelovali:
Blaž Knific: Odbor za prostorsko planiranje in varstva okolja je obravnaval prodajo, najem in nakup
zemljišča. Pri prodaji je podal naslednje pripombe. Zemljišče parc.št. 885/136 k.o. Kranjska Gora ni
v planu prodaje. Zemljišče s prac.št. 891/1 k.o. Kranjska Gora bi bilo bolj smotrno zamenjati za
zemljišče ob avtobusni postaji v Kranjski Gori, kjer bi lahko uredili parkirišče. Zemljišče s parc.št.
759/49 in 759/50 k.o. Podkoren pa ni jasen namen prodaje. Zemljišča s parc.št. 2060/10, 2060/23,
2060/24 in 2039/4 vse k.o. Dovje pa se nahajajo ob cesti, zato so se dogovorili, da bodo počakali
mnenje KS Dovje Mojstrana. Svet KS Dovje Mojstrana je nato podal pozitivna mnenja za vse
naveden parcele v k.o. Dovje. Odbor je na koncu predlagal, da se iz plana prodaje izvzamejo parcele
pod točkami 2, 4 in 6.
Jože Zupančič: Strinjal se je z odprodajami. Predlagal je, da bi se cena zemljišč pod točko 4 in 8
celo znižala, saj bodo to investiciji v turistično infrastrukturo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da morajo po uredbi vsa zemljišča, ki so nad vrednostjo 8345,85
EUR prodati po metodi javna dražba, javna ponudba ali javno zbiranje ponudb. Na osnovi najboljše
ponudbe je potem parcela prodana najboljšemu ponudniku.
Andrej Žemva: Strinjal se je z Blažem Knificom. Občina ne bi smela prodajati zemljišč ob cesti, saj
jih potrebuje za ureditve parkirišč. Predlagal je, da bi predhodno v gradivu prejeli tudi mnenja
krajevnih skupnosti.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je parcela s parc.št. 885/136 k.o. Kranjska Gora v planu prodaje.
Omenjena parcela je nastal z delitvijo parcele in je to v planu prodaje pojasnjeno.
Vesna Kovačič: Opozorila je, da se razlogi za prodajo čim bolj jasno opredelijo. Pri nekaterih
zemljiščih je manjkala tudi kvadratura. Predlagala je, da se izbere metoda, ki bo najboljša za občino.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da so vse izmere zemljišč razvidne iz priložene dokumentacije
(zemljiško knjižni izpiski, fotokopije načrtov parcel in geodetskih podatkov). Priložena je tudi
grafična podoba. Metodo prodaje pa po Uredbi določi občinski svet.
Jože Zupančič: Iz skice ni vedno možno razbrati, kje je parcela, zato je predlagal neko orientacijsko
točko.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo na naslednji seji s pomočjo tehnike pripravili projekcijo
zemljišč.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 5/22: Iz posameznega programa prodaje se umakne zemljišče pod zaporedno številko
4 parcelna številka 891/1 k.o. Kranjska Gora in zemljišči pod zaporedno številko 6 parcelna
številka 759/49 in 759/50 k.o. Podkoren.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 5/23: o ukinitvi javnega dobra
I.
Javno dobro preneha obstajati na zemljišču parc. št.. 885/27, vpisanem pri vl. št. 1465 k.o.
Kranjska Gora in na zemljišču parc. št. 2039/4, vpisanem pri vl. št. 1574 k.o. Dovje, kot javno
dobro.
II.
Nepremičnina s parc. št. 885/27 se odpiše od vl. št. 1465 k.o. Kranjska Gora, nepremičnina
parc. št. 2039/4 pa se odpiše od vl. št. 1574 k.o. Dovje in se vpišeta v vl. št. iste k.o., pri katerem
je že vknjižena lastninska pravica na ime: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b,
Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske in se vpiše v zemljiško
knjigo Okrajnega sodišča na Jesenicah.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 5/24: Sprejme se predloženi posamezni program prodaje nepremičnin: parc. št.
891/55, 885/136, 891/54, 433/10, 885/27, vse k.o. Kranjska Gora, in parc. št. 1665/3, 2060/10,
2060/23, 2060/24, 2039/4, vse k.o. Dovje. Nepremičnine se prodajo v skladu s pogoji, ki so
opredeljeni v sprejetem programu. Davek na promet nepremičnin plačajo kupci.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 5/25: Glede na ocenjeno vrednost se nepremičnine, ki so ocenjene do višine 8345,85
EUR prodajo z neposredno pogodbo na podlagi določbe 52. člena Uredbe, za prodajo
nepremičnin, katerih vrednost pa presega dovoljeni znesek za neposredno pogodbo pa se
izbere metoda javnega zbiranja ponudb.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 14.
Župan Jure Žerjav je predstavil spremembo sklepa o določitvi območja urejanja prometa in višini
parkirnine za urejanje parkirišča pred zapornico v Vratih. Člani sveta so gradivo prejeli v sklicu za
sejo.
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Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/26: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Spremembo sklepa o določitvi
območja urejanja prometa in višini parkirnine za urejanje parkirišča pred zapornico v Vratih
v predlaganem besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 15.
Župan Jure Žerjav je predstavil plan dela in finančni načrt Nadzornega odbora občine. Člani sveta
so gradivo prejeli naknadno po pošti.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 5/27: Občinski svet Občine Kranjska Gora se seznani s Planom dela NO za leto 2007
in finančnim načrtom NO.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 16.
Župan Jure Žerjav je povedal, da ima nordijski centre Planica kot državni projekt vso podporo
državnih institucij in upa, da bo prišlo do izvedbe. V torek bodo na koordinaciji županov Zgornje
gorenjske obravnavali aktivnosti o oblikovanju regij.

Ad 17.
5/1 Janez Mlinar – pobuda – ustno
Predlagal je, da se občinski svet seznani s pogodbo o nameri za gradnjo doma starejših občanov.
Odbor za finance pa naj sodeluje pri pogajanjih s koncesionarjem.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo pismo o nameri svetnikom predstavljeno. Glede vlaganja
občine v omenjeni projekt, pa obstaja več možnosti.
5/2 Robert Plavčak – vprašanje - ustno
Na prejšnji seji je podal pobudo v zvezi z odlokom, ki ga je Ustavno sodišče razveljavilo. Zanimalo
ga je, če je župan že pričel z aktivnostmi za pripravo aktov, po postopku, ki je za to predviden?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo zadeve urejene v novih prostorskih dokumentih, ki so v
pripravi. Pripravil se bo tudi pisni odgovor do naslednje seje.
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5/3 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kako je z nadaljevanjem gradnje večnamenskega objekta v Gozdu Martuljku?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da v kolikor pogodba za nadaljevanje del še ni podpisana, bo v
kratkem.
5/4 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Sprejema se veliko sklepov. Predlaga, da bi svetniki dobili pregled nad realizacijo sklepov.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bo pregled sklepov pripravil.
5/5 Slavko Miklič – vprašanje – ustno
Prebral je vprašanje TD Kranjska Gora v zvezi z gostinskim objektom Jasna. TD Kranjska Gora je
izrazilo bojazen, da na tem območju ne bo več gostinske dejavnosti. Zanima jih, ali je gradnja
dopustna in v skladu s sprejetimi akti Občine Kranjska Gora.
5/6 Janez Mlinar – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, ali se objekt Jasna ureja v skladu z pridobljenim gradbenim dovoljenjem.
Župan Jure Žerjav je povedal, da bo glede gostinskega objekta v Jasni pripravljen pisni odgovor do
naslednje seje. Lastnik objekta je po požaru pričel z obnovo. Ker je že pri sami sanaciji lastnik
grobo posegel v okolje, je občina to prijavila okoljski inšpekciji. Objekt je bil pozidan v večjih
gabaritih, kot je bil osnovni objekt, za kar je bila tudi obveščena inšpekcija. Lastnik je moral
pridobiti gradbeno dovoljenje. Svetniki bodo v odgovoru seznanjeni tudi z gradbenim dovoljenjem.
Pojasnil je še, da občina lahko podaja samo prijave državni inšpekciji.
5/7 Andrej Žemva – pobuda – ustno
Gradnja v Jasni ni edini primer takšne gradnje v občini. Občinsko upravo je pozval, da takšne
gradnje spremlja in ugotavlja, ali se objekti gradijo v skladu z veljavnimi občinskimi predpisi ter
zadeve prijavlja naprej pristojnim inšpekcijam.
Javno je obsodil pismo za prodajo neke nepremičnine, ki daje nasvete svetnikom, kako glasovati o
prodaji nepremičnin. V osnovi bi morali preprečiti takšno komuniciranje občanov s svetniki. Vsak
občan se mora obrniti na občinsko upravo in vložiti vlogo, o kateri nato svetniki razpravljajo.
Župan Jure Žerjav se je strinjal s pripombo Andreja Žemva glede pisma o prodaji nepremičnin.
Seja je bila zaključena ob 22.20 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

