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ZAPISNIK

20. seje NO občine Kranjska Gora, ki je bila v četrtek 30.07.2009, ob 19. uri v
mali sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Plavčak Irena, Vilman Mihael, Hrovat Marija, Mlinar Petra
Odsotni: Petraš Rajko
Predlagan in potrjen je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov prejšnje seje
2. Obravnava ugovora na Predlog poročila o opravljenem nadzoru (stanovanja
Zdravstveni dom)
3. Razno

Ad 1.
Člani NO so pregledali zapisnik 19. seje in ugotovili:
Sklep št. 59 ostaja v veljavi. Člana NO, ki sta opravljala kontrolo določenega dela
(Petraš in Mlinar), naj posredujeta svoje poročilo vodji nadzora, da bo lahko pripravil
osnutek poročila o pregledu.
Potrdi se zapisnik korespondenčne seje z dne 11.06.2009. Sklep št. 60 je realiziran.
Ad 2.
NO je pregledal odzivno poročilo na Predlog poročila o opravljenem nadzoru pregleda
izvajanja stanovanjske politike v občini Kranjska Gora in se seznanil z ugovorom
nadzorovane osebe. Pojasnilo nadzorovane osebe se vnese v končno poročilo in se
delno upošteva. NO ugotavlja, da Občina Kranjska Gora v času od sprejema novega

zakona od leta 2003 do leta 2009 ni imela stanovanjskega programa. Navedbe
nadzorovane osebe v ugovoru so sicer korektne in delno pojasnjujejo razloge za ne
sprejem stanovanjskega programa, vendar jih NO lahko le delno upošteva.
Mnenje NO je, da bi stanovanjski program moral biti sprejet pred načrtovanjem novih
stanovanj. Nadzorovana oseba je priporočilo in predlog NO že upoštevala, saj je
občinski svet na svoji 21. seji 17.12.2008 v okviru sprejemanja Odloka o proračunu
Občine Kranjska Gora za leto 2009, sprejel tudi stanovanjski program.
Sprejme se naslednji
Sklep 61:
Pripravi se končno poročilo o opravljenem nadzoru z navedbo sklepa in se ga v
priloženi obliki tudi potrjuje ter posreduje nadzorovani osebi. Končno poročilo je
priloga zapisnika.
Ad 3.
Člani NO so seznanjeni, da je na podlagi sklepa OS, s strani NO v delovno skupino
(komisijo) za pregled postopkov Občine Kranjska Gora v zvezi rekonstrukcije
Gostišča Jasna in gradnje tri stanovanjskega objekta v Podkorenu imenovana Hrovat
Marija.

Seja je bila zaključena ob 19.40 uri.

Zapisnik vodila:
Lijana Ramuš

Predsednica NO:
Irena Plavčak

