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GURS UMVN
Od:

Janja Ravnikar [janja.ravnikar@obcina-skocjan.si]

Poslano: 21. maj 2018 13:19
Za:

umvn.gu@gov.si; umvn.pripombe@gov.si

Zadeva: Vprašanja in pripombe za potrebe posveta na GURS 23. 5. 2018

Spoštovani, za potrebe posveta na GURS dne 23. 5. 2018 v povezavi z novim Zakonom o množičnem vrednotenju
nepremičnin vas prosimo, da premislite, ali je smiselno že v sredo razpravljati o zidanicah na območjih za
vinogradništvo in sadjarstvo, in sicer so te različnih namenov: ene dejansko služijo namenu zidanice ali hramčka, ki jih
lastniki uporabljajo za spravilo pridelka in orodja ter za občasno prespanje; nekateri so namenjeni zidaniškemu turizmu;
v nekaterih pa ljudje bivajo, kljub temu, da prostorski akti tega ne predvidevajo. Na podlagi obiskov strank (občanov) pri
nas in na podlagi telefonskih pogovorov z območno Geodetsko upravo in Upravno enoto smo ugotovili, da kljub
prepovedi bivanja Geodetska uprava na zahtevo lastnika vseeno izda hišno številko in na podlagi hišne številke Upravna
enota na zahtevo stranke zavede stalno bivanje (Upravna enota nam je razložila, da zato, ker morajo vedeti, kje
državljanu lahko izročijo morebitne pošiljke). Posledično te osebe prihitijo na občine, nam povedo, da imajo hišno
številko, ki jim jo je dala Geodetska uprava (in povedo tudi, da je v REN Geodetska uprava zavedla, da gre za
stanovanjski objekt, torej da jim je bivanje tam očitno tudi dovoljeno), da jim je Upravna enota dala stalno prebivališče,
sedaj pa od občine želijo še infrastrukturo. To seveda poruši celoten koncept prostorskega urejanja in to izgubi smisel.
Problem tudi nastane, ko pride stranka k nam z informacijo, da se prodaja neka zidanica in da jo želi kupiti ter se z
družino preseliti v njo. Vpraša nas, ali bo v njej lahko bival. Mi mu odgovorimo, da na podlagi naših prostorskih aktov
ne, ker zidanice niso namenjene stalnemu prebivanju. Vendar potem drugje dobi informacije, da če bo šel na
Geodetsko upravo, bo dobil hišno številko, in če bo potem z njo šel na Upravno enoto, bo dobil potrdilo o stalnem
prebivališču. S tem se nas uradnike občinskih uprav postavlja v neumen in ponižujoč položaj, saj izpade, kot da ne
vemo, kaj govorimo.
Kako to uskladiti?
Hvala in lep pozdrav.
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2019 - KNOBLEHARJEVO LETO
200 let rojstva našega velikega rojaka dr. Ignacija Knobleharja (1819-1858)
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