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Z A P I S N I K

26. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 19.06.2013 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, Vesna Kovačič, Slavko Miklič, Bogdan Janša, Robert Kerštajn, Cvetka Pavlovčič,
Vlasta Kotnik, Janja Dolhar, dr. Janez Mlinar, Mirjam Žerjav, Gregor Benedik, Matevž
Podrekar In Robert Plavčak (15 od 16)
Mojca Kelvišar - odsotna
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Boštjan
Pristavec, Egidija Košir Mrovlje in Marija Jerala
 PRISOTNI NOVINARJI:
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
naknadno po pošti prejeli še predlog za razširitev dnevnega reda. Na sami seji pa so prejeli še
zapisnik Statutarno – pravne komisije ter Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami.

Najprej so obravnavali zapisnik 25. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 25. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 25. 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 26/1: Potrdi se zapisnik 25. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Župan Jure Žerjav je predstavil dnevni red.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DNEVNI RED:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (Uradno prečiščeno besedilo
PUP KG UPB3)
Podpora kandidaturi za organizacijo Svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah »PLANICA
2019«
Nakup nepremičnin
Menjava nepremičnin
Prodaja nepremičnin
Ugotovitev javne koristi na parc.št. 372/74 in 460/4 obe k.o. Kranjska Gora in na parc.št.
1105/1, 1118/1, 580/0 in 180/3, vse k.o. Rateče
Vprašanja in pobude
Informacije

V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, zakaj ni slikovnega snemanja seje? Ni se strinjal s tem, da se seja
ne snema.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je glede na kratko sejo in vsebino točk je ocenil, da neposredni
prenos ni potreben. S tem bodo v proračunu privarčevali tudi nekaj sredstev. Gre za točke, ki so
zaradi objektivnih razlogov na zadnjih sejah izostali.
Blaž Knific: Strinjal se je z mnenjem svetnika Plavčaka. V proračunu so namreč zagotovili sredstva
za snemanje sej. Če pa res želijo privarčevati, pa naj se zmanjša število sej.
Janja Dolhar: Bila je mnenja, da če se je župan odločil, da ni potrebno snemanje, da se morajo s tem
strinjati in mu ne vedno nasprotovati.
Bogdan Janša: Predlagal je, da bi statut in poslovnik dopolnili tako, da če je manjše število točk, da
se seja ne snema. Ali pa naj se določi, da bodo imeli 8 sej in večje število točk.
Slavko Miklič: Strinjal se je z odločitvijo župana.
Robert Kerštajn: Zanimalo ga je, kdaj bodo klimatizirali prostore?

2

Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se tudi občinska uprava v pisarnah želi klimo, vendar stavba
občina pade pod tiste projekte, ki so na čakalni listi.
Vesna Kovačič: Predlagala je, da se določene zadeve dogovorijo tudi na neformalnem srečanju.
Župan Jure Žerjav je predlagal, da bi zaradi prisotne poročevalke točko 6 obravnavali po 2 točki
dnevnega reda.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani dnevni red:
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska
Gora (Uradno prečiščeno besedilo PUP KG UPB3). Člani sveta so gradivo prejeli naknadno po
pošti.
Boštjan Pristavec je podal podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Predstavil je mnenje Statutarno – pravne komisije, ki se strinja s sprejemom v
predlagani obliki.
Bogdan Janša: Predstavil je mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Odbor se je strinjal z odlokom v predlagani obliki.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 26/2: Sprejme se Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Kranjska Gora (Uradno prečiščeno besedilo – PUP KG - UPB3) v predloženem
besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Podpora kandidaturi za organizacijo Svetovnega prvenstva v
nordijskih disciplinah »PLANICA 2019«. Člani sveta so gradivo prejeli naknadno po pošti.
V razpravi so sodelovali:
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Bogdan Janša: Pojasnil je, da je tudi Zavod za šport RS pohvalil občino Kranjska Gora za vso
pomoč pri organizaciji.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, kakšne bodo finančne posledice.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da sama podpora kandidaturi ne prinaša finančnih posledic. V kolikor
pa se bodo podobno, kot za prejšnjo kandidaturo aktivno vključili, bodo v proračunu za leto 2014
namenili 30.000 EUR. Aktivno se je v kandidaturo vključila občina Beljak v Avstriji in Promotur v
Italiji.
Mirjam Žerjav: V kolikor jim bo uspelo pridobiti kandidaturo, bodo potrebovali 30.000 ležišč.
Večina namestitev za tekmovalce in člane FIS bo v Kranjski Gori. Za navijaške skupine in ostale
goste pa se bodo ležišča zagotavljala v sosednjih občinah. Dogodek bo trajal 14 dni.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 26/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora podpira kandidaturo Smučarske zveze
Slovenija za organizacijo Svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah Planica 2019.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Ugotovitev javne koristi na parc.št. 372/74 in 460/4 obe k.o.
Kranjska Gora in na parc.št. 1105/1, 1118/1, 580/0 in 180/3, vse k.o. Rateče. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem na sejo.
Marija Jerala je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Predstavil je mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Odbor se je strinjal s predlaganim sklepom.
Robert Plavčak: Ker takšnega sklepa na občinskem svetu še niso sprejemali, ga je zanimalo ali je
bila podobna zadeva sprejeta na kakšnem drugem občinskem svetu.
Marija Jerala: Pojasnila je, da so podobno zadevo sprejeli že na Občini Jesenice.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 26/4: Sprejme se sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljiščih s parcelnimi številkami
372/74 in 460/4, obe k.o. Kranjska Gora in na zemljiščih s parcelnimi številkami 1105/1,
1118/1, 580/0 in 180/3, vse k.o. Rateče.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Nakup nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem
na sejo.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Bogdan Janša: Predstavil je mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Odbor se je strinjal s predlaganimi sklepi.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 26/5: Občina Kranjska Gora kupi nepremičnine parc. št. 232/4, 233/2, 234/2, 235/2,
236/2, 997/2, 999/2, 1001/4, vse k.o. Dovje po ocenjeni vrednosti iz Cenitvenega poročila št. 6OZ-13 z dne 18.1.2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 26/6: Po pridobitvi nepremičnin parc. št. 232/4, 233/2, 234/2, 235/2, 236/2, 997/2,
999/2, 1001/4, vse k.o. Dovje, v last Občine Kranjska Gora, se pri teh nepremičninah vpiše
zaznamba javno dobro, ker predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, opredeljeno z
Odlokom o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (Uradni
list RS, št. 53/2011).
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 26/7: Nepremičnine parc. št. 2044/3, 2044/4, 2044/5, 2044/6, 2005/7 in 2073/44, vse k.o.
Dovje, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah, vpisane kot javno dobro, postanejo
last Občine Kranjska Gora, pri katerih se vpiše zaznamba javno dobro, ker predstavljajo
kategorizirano občinsko cesto, opredeljeno z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 53/2011).
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 26/8: Občina Kranjska Gora kupi nepremičnine parc. št. 1658/9, 1659/5 in 1659/6, vse
k.o. Dovje, po ceni 6,26 EUR/m2.
SKLEP 26/9: Po pridobitvi nepremičnin parc. št. 1658/9, 1659/5 in 1659/6, vse k.o. Dovje, v
last Občine Kranjska Gora, se pri teh nepremičninah vpiše zaznamba javno dobro, v skladu z
določbo 21. člena ZGO-1, ker predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, opredeljeno z
Odlokom o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (Uradni
list RS, št. 53/2011).
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklepa sta bila sprejeta.
SKLEP 26/10: Nepremičnine parc. št. 2005/3, 2005/4, 2005/5, 2005/6 in 2005/7, vse k.o. Dovje,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah, vpisane kot javno dobro, postanejo last
Občine Kranjska Gora, pri katerih se vpiše zaznamba javno dobro, ker predstavljajo
kategorizirano občinsko cesto, opredeljeno z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 53/2011).
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 26/11: Občina Kranjska Gora kupi del zemljišča parc. št. 684 k.o. Dovje (katerega
natančna velikost bo znana po izvršeni parcelaciji), potrebnega za gradnjo novega vodohrana
Dovje, po ocenjeni vrednosti v Cenitvenem poročilu št. 42-OZ-12 z dne 21.5.2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Menjava nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem
na sejo.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Bogdan Janša: Predstavil je mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Odbor se je strinjal s predlaganimi sklepi.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
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SKLEP 26/12: Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto
2013, se v delu Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem dopolni z naslednjo
nepremičnino: parc. št. 1980/2 k.o. Dovje, del v predvideni izmeri 1507 m2.
SKLEP 26/13: Občina Kranjska Gora po izvršeni geodetski odmeri zamenja odmerjeni del
zemljišča parc. št. 1980/2 k.o. Dovje, v velikosti 1507 m2, z zemljišči parc. št. 1532/183, 1560/2,
1565/3 in 1579/3, ki skupaj merijo 1507 m2, vse k.o. Dovje, za potrebe nadaljevanja gradnje
kolesarske poti, na relaciji Mojstrana – Plato Karavanke. Pravni posel menjave zemljišč se
izvede takoj, ko bo zakonsko to možno.
SKLEP 26/14: Vse stroške, ki bodo povezani z menjavo zemljišč, plača Občina Kranjska
Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklepi so bili sprejeti.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Prodaja nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem
na sejo.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Bogdan Janša: Predstavil je mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Odbor se je strinjal s predlaganimi sklepi.
Robert Plavčak: Predstavil je mnenje Statutarno – pravne komisije. Komisija se strinja s
predlaganimi sklepi.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 26/15: Občina proda zemljišča pod garažami, zgrajenimi pri večstanovanjskem
objektu na naslovu Ulica Alojza Rabiča 15, Mojstrana, in jih predstavljajo naslednje parcele:
parc. št. 1293/37, 1293/38, 1293/39, 1293/40, 1293/41, 1293/42, 1293/43, 1293/45, 1293/46,
1293/47, 1293/48, 1293/49, 1293/50, 1293/51, 1293/52, vse k.o. Dovje, posameznim lastnikom
garaž, po ocenjeni vrednosti 70,00 EUR/m2.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklepi so bili sprejeti.
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SKLEP 26/16: O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

I.
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini parc. št. 885/81 in 885/82, obe k.o.
Kranjska Gora.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem glasili slovenskih občin in začne veljati dan po objavi.
III.
Po uveljavitvi sklepa se izda ugotovitvena odločba o odvzemu oziroma o ukinitvi
statusa javnega dobra, na podlagi katere se po njeni pravnomočnosti predlaga vpis v
zemljiško knjigo, in sicer tako, da se pri nepremičninah parc. št. 885/81 in 885/82, obe
k.o. Kranjska Gora, izbriše status javnega dobra in vpiše lastninska pravica na
imetnika: Občino Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklepi so bili sprejeti.

SKLEP 26/17: Občina po izvedbi postopka ukinitve javnega dobra proda zemljišče parc. št.
885/81 k.o. Kranjska Gora Anji Zornadi, Vršiška cesta 8, Kranjska Gora in zemljišče parc.
št. 885/82 k.o. Kranjska Gora, Elizabeti Ravhekar, Ulica Josipa Vandota 7, Kranjska Gora,
po ocenjeni vrednosti kot izhaja iz Cenitvenega poročila sodnega izvedenca in cenilca Danila
Klinarja, z dne 5.6.2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
26/1 – Bogdan Janša - pobuda – ustno
Podal je pobudo za postavitev WC kabin v parku v Mojstrani.
26/2 – Bogdan Janša - pobuda – ustno
Krajani Triglavske ceste v Mojstrani so opozorili na ozek prehod pri Požgancevem mostu ter
neprilagojena hitrost na tej cesti. Neprilagojena hitrost se pojavlja tudi na cesti ob koči pri slapu
Peričnik. Obe cesti sta državni cesti. Podal je pobudo, da bi omenjeni zadevi predali upravljavcu
državnih cest, da bi z ustrezno signalizacijo uredil zadevo.
26/3 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Kako je s parcelo 2060/9 k.o. Mojstrana o kateri je že bila podana pobuda?
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da je postopek glede omenjene parcele v zaključni fazi.
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26/4 – Robert Kerštajn - pobuda – ustno
Pojasnil je, da so se nanj obrnili krajani s pobudo za postavitev trim steze v Kranjski Gori. Nekaj
posameznikov bi izdelalo pripomočke in jih tudi vzdrževalo. Trim steza pa bi potekala okoli Stana.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da naj se pobudniki oglasijo pri njem.
26/5 – Vesna Kovačič - pobuda – ustno
Podala je pobudo naj JP Komunala pregleda cesto skozi Dovje, saj je nekaj večjih lukenj.
26/6 – Vesna Kovačič - pobuda – ustno
Podala je pobudo, da bi vsaj enkrat letno JP Komunala očistila obcestne pasove na Dovjem.
26/7 – Gregor Benedik - pobuda – ustno
Podal je pobudo za ureditev železnih rešetk na meteorni kanalizaciji na cestah v Podkorenu. Sedaj
je zadeva rešena v leseni izvedbi, kar pa ni rešitev.
26/8 – Gregor Benedik - pobuda – ustno
Že 14 dni teče kanalizacija v reko Savo pri mostu med Logom in domom za ostarele. Podal je
pobudo, da se zadevo uredi.
26/9 – Robert Plavčak - informacija – ustno
Dne 6.7.2013 bodo društva v Gozdu Martuljku organizirali veselico.
26/10 – Robert Plavčak - vprašanje – ustno
Kaj se dogaja z mostom pri fabrki v Mojstrani?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so v tem tednu dobili sklep z države. Izpeljati je potrebno javni
razpis. Projekt v ocenjeni vrednosti nekaj čez 60.000 € je narejen. Zadeva bo izvedena v letošnjem
letu.
26/11 – Robert Plavčak - pobuda – ustno
Podal je pobudo, da se investicija gradnje Ljudskega doma v letu 2013 ne izvede. Investicija naj se
premakne v leto 2015 oz. 2016. Vsa predvidena sredstva pa naj se z rebalansom prerazporedi na
program urejanja in asfaltiranja občinskih cest, s katerim močno zaostajamo.
26/12 – Slavko Miklič - vprašanje – ustno
Pojasnil je, da je del Vitranške ceste okoli 40 metrov še neasfaltirane. Prebivalci na tem območju
sprašujejo, kako bi se to dalo urediti.
26/13 – Mirjam Žerjav - pobuda – ustno
Na križišču ceste Rateče – Planica in kolesarske ceste je velik promet. Podala je pobudo, da bi se na
tem območju postavila dodatna signalizacija.
26/14 – Jože Zupančič - pobuda – ustno
Glede na problematiko pločnikov v Gozdu Martuljku je predlagal, da bi se krajane obvestilo o
poteku odkupov zemljišč. Marija Jerala, ki vodi odkupe zemljišč, pa bi morala o zadevi poročati
županu.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je Marija Jerala pogodbeno vezana na sklenitev pogodb. Predlagal
ji je, da dela po pogodbi prevzame občina. Dogovorjena sta, da se bo oglasila pri lastnikih zemljišč,
kjer zadeve še niso urejene. Popravile so se tudi cenitve. Pripravili pa bodo informacijo za javnost.
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26/15 – Janez Mlinar - informacija – ustno
Glede na razne pomisleke v investicijo v Ljudski dom je pojasnil, da se je pred 3 tedni v dvorani
porušil strop in dvorana ni več uporabna. Izrazil pa je tudi bojazen, da streha ne bo zdržala več kot
eno leto. V kolikor se Ljudski dom ne bo gradil, bo potrebno zagotoviti sredstva, da se objekt
zavaruje v toliko, da ne bo nevaren za okolico. Pred leti se je že na eni strani objekta udrl strop. V
kolikor kdo želi, ga tudi lahko pelje pokazati objekt od znotraj.
26/16 – Bogdan Janša - informacija – ustno
Komisija za pripravo OOPN Vitranc, ki jo je imenoval Občinski svet, se je že sestala na prvi seji.
Zadeve gredo zaenkrat v pravo smer. Ko bo kaj več informacij bodo poročali občinskemu svetu.
26/17 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Ali so že pripravljeni zapisniki zborov občanov?
26/18 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Kako je s pripravo kolesarske poti od postajališča Sonček pa do modre brvi?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo ta zadeva urejena v sklopu projekta izgradnje kolesarske poti
Mojstrana – Hrušica.
26/19 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Ali je že bil izveden odkup fitnes opreme v dvorani Vitranc? Ali je bila opravljane kakšna cenitev?
Predlagal je, da bi na trgu pogledali za ponudbe za nakup novih naprav. Ali bo LTO opravljal tudi
storitveno dejavnost za zunanje uporabnike ali bo to samo zaprtega tipa za priprave športnikov? Ali
se bo za te zadeve plačevala najemnina podjetju Infrasport? Zanimalo ga je še, če je Svet LTO-ja
sklepal o nakupu teh fitnes naprav?
Mirjam Žerjav je pojasnila, da svet LTO-ja ni razpravljal o tem nakupu naprav. Pozvali bodo
lastnika teh naprav za oddajo ponudbe. Na trgu pa se bodo poiskale vsaj tri ponudbe. Na podlagi teh
ponudb se bodo posvetovali s strokovnjaki. Svet LTO-ja pa bo nato o zadevi razpravljal. Fitnes bo
namenjen tudi zunanjim uporabnikom.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so občani postavljali kar veliko vprašanj, zakaj se je fitnes zaprl.
26/20 – Blaž Knific - pobuda – ustno
Predlagal je, da se informacijo glede odkupa zemljišč za pločnike v Gozdu Martuljku objavi v
občinskem glasilu.
26/21 – Blaž Knific - pobuda – ustno
Podal je pobudo, da se na PTT posreduje dopis za odstranitev droga na parkirišču pri bivši
kovačnici. Drog ne služi več svojemu namenu. Na PTT-ju so mu že dvakrat zagotovili, da ga bodo
odstranili.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo zaprosili za soglasje za odstranitev droga.
26/22 – Mirjam Žerjav - informacija – ustno
Pred 20 leti so bile v naši dolini postavljene oznake posameznih krajev v obliki kozolčkov. Od
DRSC-ja pa so sedaj dobili poziv, da jih je potrebno odstraniti. LTO bo moral kozolčke na podlagi
odločbe DRSC-ja odstraniti.
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je glede na nov zakon o varnosti v cestnem prometu potrebno
odstraniti vse objekte v obcestnem pasu. Ostanejo lahko samo tisti, ki imajo dovoljenje.
26/23 – Blaž Knific - informacija – ustno
Pojasnil je, da Mojstranški gasilci praznujejo 120 letnico delovanja. Vse je povabil na štiridnevno
prireditev.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je podal naslednje informacije:
• V javni razpravi je zakon o davku na nepremičnine. Svetnike je pozval, da naj si na spletni
strani Ministrstva za finance zakon preberejo. On sam pa zbira pripombe na zakon. Udeležil
pa se bo tudi posveta glede predlaganega zakona. Zakon, kot je predlagan, bo prinesel velik
problem glede plačila za občane občine.
Rajko Puš je pojasnil, da se je na občini oglasil Simon Zore, ki bi rad predstavil predelavo plastike v
Mojstrani.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.

11

