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Z A P I S N I K

13. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 15.02.2012 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, dr. Janez Mlinar, Robert Plavčak, Slavko Mikič, Bogdan Janša, Robert Kerštajn,
Mojca Kelvišar, , Cvetka Pavlovčič, Vlasta Kotnik, Gregor Benedik, Janja Dolhar in Mirjam
Žerjav (14 od 16)
Vesna Kovačič in Matevž Podrekar - odsotna
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Henrika Zupan.
 PRISOTNI NOVINARJI: ATM TV.
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, ki so ga prejeli s sklicem, so po
pošti prejeli še dodatno gradivo z dodatno točko dnevnega reda. Na seji pa so prejeli še zapisnike
Komisije za MVVI, zapisnik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, zapisnik
Statutarno pravne komisije ter zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami ter poročilo o delu odbora.
Najprej so obravnavali zapisnik 12. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 12. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo in sprejem zapisnik 12. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
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Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 13/1: Potrdi se zapisnik 12. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je predstavil dnevni red in sicer:
II.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

DNEVNI RED:

Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta gorenjske regije:
- sprejem odloka – skrajšani postopek
- imenovanje kandidata za člana razvojnega sveta Gorenjske regije
Odlok o razveljavitvi odloka o načinu opravljanja dimnikarske službe na območju občine
Kranjska Gora – skrajšani postopek
Predlog sklepa o potrditvi Dokumentov identifikacije investicijskih projektov za koriščenje
deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij v skladu z določili 21. člena Zakona o
financiranju občin (ZFO-1)
Soglasje k imenovanju direktorja LTO – Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora
Program dela LTO – Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora za leto 2012
Vprašanja in pobude
Informacije

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

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Gorenjske regije –
skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Rajko Puš je podal podrobnejšo obrazložitev Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta Gorenjske
regije. Svet Gorenjske regije je sprejel predlog, s katerim določa, da je število članov 45. Vsaka
občina ima svojega predstavnika. Predstavljeni Odlok je usklajen z 18. občinami.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Pojasnil je, da so ta predlog obravnavali tudi na Statutarno pravni komisiji. Člane
komisije je zanimalo, kaj je regionalno središče?
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da gre to za regionalno stičišče, kjer se zberejo vsi predstavniki
nevladnih organizacij.
Jože Zupančič: Izrazil je zadovoljstvo nad odločitvijo Komisije za MVVI.
Bogdan Janša: Predstavil je zapisnik Komisije za MVVI. Komisija se je sestala na dopisni seji, kjer
so se seznanili z dopisom Regionalne razvojne agencije Gorenjske. Na podlagi dopisa so člani sveta
soglasno prejeli predlagani sklep.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 13/2: Sprejme se Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta gorenjske regije –
SKRAJŠANI POSTOPEK.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 13/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora predlaga za člana razvojnega sveta
Gorenjske regije župana Jureta Žerjava.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o razveljavitvi odloka o načinu opravljanja dimnikarske
službe na območju občine Kranjska Gora – skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem.
Rajko Puš je podal podrobnejšo obrazložitev. Zaradi spremembe zakonodaje je predlagani Odlok
potrebno razveljaviti. Po zakonu je dimnikarska služba postala državna javna služba. Država pa je
podelila koncesije za dimnikarsko službo.
Župan Jure Žerjav je še pojasnil, da morajo odloke, ki niso več v skladu z zakonodajo, razveljaviti.
Ker ni bil razprave, je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 13/4: Sprejme se Odlok o razveljavitvi odloka o načinu opravljanja dimnikarske
službe na območju občine Kranjska Gora – skrajšani postopek.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

3

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil Predlog sklepa o potrditvi Dokumentov identifikacije investicijskih
projektov za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij v skladu z določili 21.
člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1).Člani sveta so gradivo prejeli naknadno po pošti.
Rajko Puš je podal podrobnejšo obrazložitev. V skladu z Zakonom o financiranju občin lahko
občina kandidira za koriščenje državnih sredstev. Občina je pripravila 5 projektov, od katerih
pričakujemo sofinanciranje s strani države.
V razpravi je sodeloval:
Blaž Knific: V pregled in potrditev so prejeli kvalitetno pripravljene DIIP-e. Zanimalo ga je, če so
predlagani DIIP-i usklajeni s proračunom za leto 2012? Prosil je za bolj podrobno obrazložitev
DIIP-a za JP 690451. Poudaril je, da se analiza stanja in popis del razlikujeta. V popisu del ni
vključene obnove opornega zidu.
Rajko Puš je pojasnil, da so opredelitve investicijskih stroškov usklajene s sredstvi, ki jih Vlada
namenja občini v letu 2012. DIIP je dokument, ki ga državni organi zahtevajo pri predložitvi
dokazil, da se bodo ti projekti sploh izvajali. Finančne postavke so usklajene s proračunom občine.
Župan Jure Žerjav je glede odkupa zemljišč ob JP 690451 pojasnil, da tega ne morejo vključiti v
DIIP, saj bi lahko zaradi neizvedbe odkupa zemljišča lahko ne prišlo do izvedbe projekta in s tem
sofinanciranja s strani države. Ostale ceste, ki pa niso zajete v teh DIIP-ih, pa so zajete v proračunu
občine.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 13/5: Potrdijo se Dokumenti identifikacije investicijskih projektov – DIIP-i za
naslednje projekte:
- Črpališče Lek – DIIP št. 033/1-1/2012RP,
- Obnova ceste Podkoren JP 689301 (proti vikend naselju) - DIIP št. 033/2-1/2012RP,
- Obnova ceste Kranjska Gora JP 689582 (bivša železniška postaja) - DIIP št. 033/3-1/2012RP,
- Obnova ceste Kranjska Gora LZ 189611 (zahodni uvoz) - DIIP št. 033/4-1/2012RP,
- Obnova ceste Dovje JP 690451 (Dovje 80 – 91) - DIIP št. 033/5-1/2012RP.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je pojasnil gradivo Soglasje k imenovanju direktorja LTO – Zavoda za turizem
Občine Kranjska Gora. Na razpis sta prispeli samo dve prijavi. Razpisane pogoje pa je izpolnjevala
samo kandidatka Mirjam Žerjav. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Janja Dolhar je kot predsednica sveta Zavoda LTO podala podrobnejšo obrazložitev.
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Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanji sklep:
SKLEP 13/6: Občina Kranjska Gora v skladu z drugim odstavkom 21. člena in drugim
odstavkom 29. člena Statuta LTO – Zavoda za turizem občine Kranjska Gora, kot
ustanoviteljica zavoda, daje soglasje k imenovanju kandidatke Mirjam Žerjav, roj.
04.11.1959, po poklicu univ.dipl.ekon., s stalnim bivališčem v Kranjski Gori, Log 19 a, 4280
Kranjska Gora, za direktorico LTO – Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora, za naslednje
mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 1.3.2012.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Program dela LTO – Zavoda za turizem Občine Kranjska
Gora za leto 2012. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Mirjam Žerjav se je v začetku zahvalila za zaupanje in imenovanje za naslednji mandat. S pomočjo
projekcije je podrobno predstavila program dela LTO za leto 2012.
V razpravi so sodelovali:
Anton Požar: Pojasnil je, da so program dela obravnavali in potrdili na Odboru za gospodarstvo in
gospodarske javne službe. Člani odbora so med drugim tudi predlagali, da bi bilo čim prej potrebno
sprejeti nov Odlok o oglaševanju.
Gregor Benedik: Zanimalo ga je, kako je zasnovo Ljudskega doma.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je idejna zasnova pripravljena. Bili so na sestanku na Zavodu za
varstvo kulturne dediščine v Kranju. Ko bodo dobili soglasje Zavoda k idejni zasnovi, bodo idejno
zasnovo predstavili občinskemu svetu. Projekt pa so prijavili za evropska sredstva.
Janez Mlinar: Pojasnil je, da je problem pri Ljudskem domu ta, da je stavba dotrajana in bi morali
iti v rušenje. Ker pa je stavba vpisana v register kulturne dediščine, je glavni sogovornik Zavod za
kulturno dediščino. V novi stavbi Ljudskega doma bi bili prostori TIC-a, LTO-ja, dvorana s 150
sedeži z večjim odrom ter glasbena šola. V letošnjem letu naj bi pridobivali gradbeno dovoljenje.
Bogdan Janša: Zanimalo ga je, kako je z razvojnim načrtom in usmeritvijo Slovenskega turizma
2007 – 2011, saj je rok tega razvojnega načrta že potekel? V programu ni razbral, da je podlaga za
ta program Strategija razvoja turizma občine 2005 – 2015 in razvojnega programa občine 2010 –
2025.
Mijam Žerjav: Pojasnila je, da so upoštevali oba razvojna programa občine. Razvojni načrt za
naslednje obdobje se pripravlja na nivoju Ministrstva za gospodarstvo. Razvojni načrt bo temeljil na
zelenem turizmu.
Cvetka Pavlovčič: Zanimalo jo je, kako bo z izvajanjem TIC-a v Gozdu Martuljku?
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Mirjam Žerjav: Pojasnila je, da trenutno TIC-a v Gozdu Martuljku še ni. Obrazložila je delovanje
TIC-a v Mojstrani, Kranjski Gori in Ratečah.
Robert Plavčak: Bila je mnenja, da je LTO predrag zlasti če ga primerjajo z nekaterimi drugimi
občinami. Ni opredeljenih merljivih ciljev. Predlagal je, da bi svetnikom posredovali tudi zapisnike
organov LTO. Zanimalo ga je, kje je centralno prireditveni prostor v občini? Že večkrat je bil podan
predlog za nakup večjega prireditvenega šotora. Kako je z opravljanjem anket o zadovoljstvu
gostov? Nikjer ni zasledil dogodkov v Slovenskem planinskem muzeju. Izpostavil je še novoletno
okrasitev ter postavitev zaprtih stojnic. Pojasnil je, da zaradi vseh naštetih zadev verjetno ne bo
mogel podpreti predlaganega sklepa.
Mirjam Žerjav: Pojasnila je, da na Bledu res ustvarijo več nočitev kot v Kranjski Gori, predvsem
zaradi kampa. V Bohinju pa ustvarijo za polovico manj nočitev, kot v Kranjski Gori. Niti Bled in
niti Bohinj nimata v sklopu LTO-ja delovanje TIC. V primerjavi z letom 2007 sedaj beležijo
100.000 gostov več. S tako malo ekipo, ki delajo, lahko zavrne očitke na delovanje LTO-ja. Za
naslednje leto je LTO pridobil kandidaturo za organiziranje Evropskega prvenstva bančnikov. Na to
tekmovanje bo prišlo 1500 tekmovalcev. Organizirajo tudi več večjih prireditev ob tekmah
svetovnega pokala v smučanju v Kranjski Gori, poletih v Planici in Ruski kapelici. Prireditveni
prostor so uredili na parkirišču pred dvorano Vitranc, prav tako pa imajo še prireditveni prostor na
trgu pred cerkvijo. Ankete so bile izvedene na območju cele Gorenjske. Razmišljali so tudi o nabavi
šotora. Ugotovili pa so, da je zelo draga postavitev in skladiščenje. Slovenski planinski muzej sam
organizira prireditve. LTO pa pomaga s tem, da goste obvešča o prireditvah.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da Slovenski planinski muzej organizira številne prireditve. Zimske
stojnice predstavljajo nelojalno konkurenco tistim, ki imajo svoje trgovine celo leto.
Bogdan Janša: Koliko društev se prijavlja na razpis LTO-ja? Ali je smiselno, da LTO opravlja
dejavnost, ki jo opravljajo tudi drugi podjetniki – lokalno vodenje?
Mirjam Žerjav: Pojasnila je razdelitev sredstev na društva. Javni razpis izvajajo, da omogočijo vsem
društvom, ki delujejo v javnem interesu, da prijavijo svoje prireditve. Komercialnega vodenja ne
izvajajo. Bodo pa imeli vodenje za novinarje, turistične agencije in društva, ki so brezplačna. Zaradi
zasedenosti njihovih vodnikov, pa najemajo tudi komercialne vodnike.
Mojca Kelvišar: Zakaj se bo kartica plus uvajala v 3 fazah in zakaj bo ročno vodenje?
Mirjam Žerjav: Pojasnila je, da bo ta kartica zajemala celo Gorenjsko. Samo v začetku bodo zadevo
vodili ročno, nato pa bodo prišli na IT tehnologijo. Večino stvari bo potekala preko pametnih
telefonov.
Robert Kerštajn: Predlagal je več sredstev za financiranje sredstev za društva. Izpostavil je še
tekaške proge. Zanimal ga je, kako je s financami za teptanje prog ter kdo ureja pripravo trase prog?
Kako se opravlja redarstvo na tekaških progah?
Mirjam Žerjav: Ocenila je, da bodo imeli v letošnji zimi dovolj sredstev za urejanje tekaških poti. V
preteklih letih pa so morali za urejanje tekaških poti pridobivati tudi druga sredstva. Redarstvo pa
izvaja redarska služba, ki jo ima občina. Glede urejanja proge je pojasnila, da pogodbeni partner v
jesenskem času tekaške proge pregleda in jih uredi.
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Blaž Knific: Zaprosil je, da bi svetniki dobili na vpogled kazalnike uspešnosti LTO-ja. Zanimalo ga
je, kako bo s popusti na kartici plus? Predlagal je več sredstev za sofinanciranje prireditev društev.
Bil je mnenja, da namenijo malo preveč sredstev za dve največji prireditvi.
Mirjam Žerjav je pojasnila, da za dve največji prireditvi pridobijo skoraj polovico sredstev od
sponzorjev. Pojasnila je postopek prijave društev na razpis za pridobitev sredstev za prireditve.
Svetu zavoda LTO bo predlagala, da občinskemu svetu posredujejo kazalnike uspešnosti. Pojasnila
je postopke za uvajanje kartice. Pojasnila je popuste na podobnih karticah v tujini.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 13/7: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Programu dela LTO –
Zavoda za turizem občine Kranjska Gora za leto 2012.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
13/1 Gregor Benedik – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, kako je z odlokom o oglaševanju? Predlagal je, da se odlok pripravi ter se uredi
oglaševanje. Izpostavil je primer agresivnega oglaševanja v občini.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je odlok skoraj pripravljen in bo posredovan v obravnavo. V dolgi
javni razpravi so dobili veliko predlogov in pripomb, zato bo odlok verjetno predlagan v ponovno I.
obravnavo.
13/2 Robert Kerštajn – vprašanje - ustno
Glede Univerzijade v Mariboru, ga je zanimalo, če je občina že imela pogovore o prevzemu dela
programa Univerzijade?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da občina ni bila niti pozvana, niti ni prevzemala kakršnih koli
obveznosti z naslova Univerzijada. Že pred časom pa je bila sprejeta odločitev, da bodo skoki
izvedeni v novem nordijskem centru v Planici.
13/3 Bogdan Janša – pohvala - ustno
Pohvalil je vse strani v primeru ureditve problema parkirišča v Zelencih.
13/3 Bogdan Janša – pohvala - ustno
Pohvalil je izdelavo zgibanke v zvezi z odvozom komunalnih odpadkov.
13/4 Bogdan Janša – pohvala – ustno
Pohvalil je podjetje Zajšek d.o.o. glede ureditve žičnice v Mojstrani.
13/5 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
V gradivu za 12. sejo mu je bil s strani občinske službe podan odgovor glede ocvetličenja v občini.
Zanimalo ga je, če je bil v letu 2011 objavljen razpis za izvajalca te dejavnosti na javnem portalu z
naročilom?
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bilo javno naročilo za izbiro izvajalca za ocvetličenje
objavljeno v letu 2010. V skladu z zakonom je možno, da se podaljša naročilo z aneksom za tri leta.
Na podlagi aneksa je bilo z istim izvajalcem izvedeno ocvetličenje v letu 2011.
13/6 Robert Plavčak – vprašanje - ustno
Glede vodarne ga je zanimalo, kaj je z bančno garancijo? Zakaj ni bila unovčena, oziroma kdaj je
bila unovčena?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo odgovor podan pisno.
13/7 Robert Plavčak – vprašanje - ustno
Iz občinskega glasila je razbral, da so se uredila parkirišča za avtodome. Prosil je za pojasnila glede
takšne odločitve.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so žičničarji na delu parkirišča uredili zbiralnik za fekalne
odpadke ter priključke. Pohvalil je žičnico za ureditev zadeve. Poudaril pa je, da to ni stalna in
dokončna rešitev.
13/8 Robert Plavčak – pobuda - ustno
Podal je pobudo, da bi se uvedel postopek za spremembo OPN-ja, s katerim bi se omogočili
opravljanje gostinskih storitev v kočah na smučišču.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da občina tega ne zavira. Zakon o gostinstvu in pravilnik o
minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje gostinske dejavnosti narekujeta izvajalcu določene
pogoje. Skrb nad predpisi so v rokah državne inšpekcije. Na občini pa izvajalec gostinske storitve
prijavi le delovni čas. Osebno je imel sestanek z inšpekcijo, kjer so ga opozorili, da morajo gostinci
upoštevati minimalne tehnične pogoje (voda, sanitarije, hladilniki). Ljudem pa ne morejo obljubiti,
da bodo na kmetijskih zemljiščih s spremembo OPN-ja spremenili namembnost v stavbna
zemljišča.
13/9 Blaž Knific – vprašanje - ustno
Kako je z odstranitvijo korenin lipe na pokopališču na Dovjem? Prosil je za časovni termin.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo ob koncu zime izdali naročilnico za ureditev te zadeve.
13/10 Blaž Knific – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, če se bo občina pridružila akciji očistimo Slovenijo. Predlagal je, da bi k tej akciji
pristopili v aprilu.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bila akcija prav na pobudo občine Kranjska Gora v letu 2010
prestavljena v april. 24. marca pa takšne akcije v naši občini ne bo. Akcijo je podprl, se je pa
vprašal, zakaj morajo v tako kratkem času že spet organizirati takšno čistino akcijo.
13/11 Blaž Knific – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, kako je s kartami za krajevne skupnosti v merilu 1:7000, kjer bodo vnesene vse
kategorizirane ceste?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da grafični del odloka o kategoriziranih cestah obstaja. Novih
zemljevidov ne bodo naročali.
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13/12 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, če je projekt Mojstranške gobeli zaključen? Opozoril je, da na enem delu kamenje
letu na cesto. Krajani so zaprosili, če bi se lahko med pločnik in cesto namestilo varovalno ograjo,
saj je eno vozilo že zapustilo cesto in zapeljalo na pločnik.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo preverili zadevo.
13/13 Bogdan Janša – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, če je že znan odgovor Direkcije za državne ceste glede namestitve prometne
signalizacije pri Požgančevem mostu v Mojstrani?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da odgovora še niso prejeli.
13/14 Bogdan Janša – pojasnilo - ustno
Na Dovjem se je zaprla trgovina. V sami KS Dovje Mojstrana je že bilo podanih nekaj pobud, kako
bi zadevo uredili.
13/15 Gregor Benedik – vprašanje - ustno
Na televiziji je videl s kakšnimi problemi se ukvarjajo v domu starejših občanov v Kranjski Gori.
Zanimalo ga je, kakšne so možne rešitve zadev?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da ima v zvezi s tem pripravljene informacije, ki jih bo podal pod
točko informacije.
Ad 7.
Župan Jure Žerjav je podal naslednje informacije:
• Koncesionar Commet domovi ga je seznanil s situacijo, da imajo podpisano koncesijo z
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve za opravljanje dejavnosti institucionalnega
varstva v domu za ostarele v Kranjski Gori. Del te pogodbe pa je tudi financiranje
zdravstvene oskrbe s strani zdravstvene zavarovalnice. S strani zdravstvene zavarovalnice pa
so dobili obvestilo, da ne bodo prevzemali novih obveznosti. Zaradi teh zadev je bil problem
predstavljen tudi medijem. Izveden pa bo dan odprtih vrat v petek 09.03.2012. Predvidena
otvoritev bo 23.03.2012. Izrazil pa je upanje, da bodo problem rešili.
• Predstavil je problematiko v Zelencih, ki se nanaša na sprejemanje državne uredbe o
zavarovanem območju ter identičnega odloka na nivoju občine. Na pobudo Zavoda za
varstvo narave je bil tudi sklican sestanek v zvezi, kako bo zavod pristopil do lastnikov
zemljišč pri izvedbi projekta Wetman.
Seja je bila zaključena ob 19.07 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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