OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
DOVJE - MOJSTRANA

Savska cesta 1, 4281 Mojstrana
tel.: 04-5891 184, fax.: 04-5891 184
http:/www.kranjska-gora.si/
e-mail: ksmojstrana@kranjska-gora.si

Št.: 2006/01.seja Sveta KS 18.12.2006
Datum: .19.12.2006

ZAPISNIK 01.seje Sveta KS Dovje Mojstrana, ki je bila dne 18.12..2006 ob 19,00 uri v
sejni sobi KS Dovje Mojstrana:
PRISOTNI:
Valentin Štular,Marjan Olip, Blanka Tramte, Vladimir Gruden, Maks Klinar, Slavko Rabič,
Blaž Knific, Jože Kramar, Janez Zajšek, Mihael Kersnik
OPRAVIČENI:
NEOPRAVIČENO ODSOTNI:
Franc Lah
OSTALI VABLJENI:
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika konstitutivne seje
2. Imenovanje odborov in komisij
3. Osnutek plana dela Sveta KS v novem mandatu
4. Pregled gradiva za sejo Občinskega sveta 20.12.2006
5. Dopisi in pošta
6. Razno
Predsednik Sveta KS Valentin Štular je pozdravil vse prisotne. Najprej je opozoril na 18.člen
Statuta KS DM, ki določa, da je funkcija člana Sveta KS nezdružljiva s funkcijo župana,
podžupana in s članstvom v nadzornem svetu občine. Novi član Sveta KS Blaž Knific pa je
podžupan Občine Kr.Gora.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP 01/01:
Za mnenje se vpraša pravno službo Občine in OVK Občine KRG. Na podlagi tega
mnenja se bo ustrezno ukrepalo.
Povedal je tudi, da je bilo vabilo za sejo naslovljeno članom Sveta KS pozno zaradi
koordinacije, ali se bo župan Jure Žerjav s predstavniki občinske uprave lahko udeležil seje
Sveta KS.
Za naslednje seje Sveta je predlagal stalne točke dnevnega reda:
1) Pregled zapisnika in izvršenih sklepov prejšnje seje
2) Poročilo o delu predsednika, tajnice in članov Sveta KS
3) Tema na seji
Za predmetno sejo je predstavil dnevni red. K točki 3 predlaga popravek tako, da se imenuje
Priprava izhodišč za program dela Sveta KS. Soglasno je bil sprejet
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SKLEP 01 / 02:
Potrdi se dnevni red za 01.sejo Sveta KS Dovje Mojstrana.
AD1)
-Rabičeva v zvezi s podano informacijo g.Kramarja na konstitutivni seji glede okoliščin ob
decembrski vstaji leta 16.decembra 1941, obvesti člane Sveta, da je g.Kramar pripravil pisno
gradivo, ki je na seji posredovano članom Sveta kot kopija njegovega rokopisa, priloga
zapisnika in zapisnika za Občinski svet pa bo pripravljena v tiskani obliki
-Mihael Kersnik sprašuje, katere nepravilnosti so se dogajale ob izvajanju pogrebov v zvezi s
sklepom K/018, in zahteva njihovo navedbo.
Rabičeva obrazloži, da smo te probleme obravnavali na konstitutivni seji in se kažejo
predvsem v nepravilno izvedenih pogrebih kot so zaporedje nošenj zastav, nerodnosti pri
nošnji žare in rožah. Predlagano je bilo, da se sklene pogodba z dosegljivim domačinom ali
delavcem komunale KG, ki postopek pozna in bo skrbel, da bo postopek pogreba potekal
pravilno - na krajevno običajen način. Poziv za rešitev problematike je bil že posredovan na
Komunalo KG
-Miha Kersnik je v zvezi s sklepom K/018-zahteve za ureditev nepravilnosti pri Aljaževem
spomeniki, ki se dopolni z »za ureditev nepravilnosti v križišču pri Aljaževem spomeniku«.
-Miha Kersnik tudi podpira sprejem sklepa K/020 za sprejem Odloka o ureditvi prometa na
gozdnih cestah. Meni, da bi morali istočasno urejati lastništvo in status cest.
Izpostavljena je bila tudi problematika v zvezi s pluženjem in v tem času še nepodpisanimi
pogodbami za pluženje.
SKLEP 01/03:
Direktorici Komunale KR.Gora se posreduje zahteva za takojšnjo pripravo in podpis
pogodb za pluženje.
Predsednik Štular je ob tem izpostavil še aktivnosti, ki jih je izvedel v času med sejama:
⇒ bil je prisoten na sestanku LD, Policije, TNP, KS, glede statusa gozdnih cest, ki ni
točno definiran, izpostavil pa je tudi problematiko spuščenih psov in njih iztrebkov na
Belem Polju
⇒ bil prisoten v OŠ na proslavi ob krajevnem prazniku, kjer je podelil priznanje za
uspešno športno delo Martini Čufar po predhodnem sklepu Sveta KS in dve zahvali
učiteljicama Koširjevi in Peternelovi v okviru šole, obenem pa se pogovoril z
ravnateljem Brezavščkom o nevarnem izhodu iz šole na krajevno cesto, ki je skrit za
živo mejo. Tega po Brezavščkovih besedah otroci ne uporabljajo, saniral pa se ob
gradnji nove telovadnice v letu 2007
⇒ bil je prisotnem na ustni obravnavi za izvedbo prireditve ŽIVE JASLICE V LEDU,
kjer pohvali trud Pavla Skumavca, zahteva pa zagotoviti pretočnost ceste MojstranaZg. Radovna, do Mlačce v primeru interventnih voženj in poskrbeti za vse ostale
zakonske zahteve ob izvedbi prireditve
⇒ bil je prisotnem na sestanku, ki ga je sklical Zavod za gozdove, Območna enota Bled v
zvezi problematike vzdrževanja gozdnih cest, izpostavil pa je problematiko
vzdrževanja in pluženja ceste v Krmo, kjer so se dogovorili, da se bo pripravil
sestanek za obe občini, planinska društva, TNP, Zavod za gozdove, GG, kjer bo
sprejet program s katerim se bo pristopilo k reševanju problematike. Cesto namreč
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pozimi uporabljajo poleg planincev tudi GRS, kateri se v primeru prevoznosti ceste
znatno skrajša interventni čas v primeru klasičnega reševanja. Istočasno bi s tem
reševali tudi problem parkirišč v Zg.Radovni, saj je ob vikendih prisotno tudi od 50100 vozil
⇒ udeležba na sestanka v zvezi reševanja problematike vaškega vodovoda na Dovjem,
kjer je odločitev predstavil kot nujno in krajane pri tem podprl,
⇒ na sestanku s Henriko Zupan in Mirkom Kosmačem je izpostavil problematiko v KS
DM priprava in posredovaje dopisov na Center za socialno delo in DDC Kersnik
seznani, da je bil že v času županovanja g. Žvana narejen idejni projekt o cestni
povezavi Mojstrane z Zg.Radovno skozi Mlačco - tako bi lahko vzpostavili krožni
promet
SKLEP 01 / 04:
Potrdi se zapisnik konstitutivne seje z navedenimi pripombami.
AD2)
Predsednik Štular meni, da vseh odborov in komisij ne moremo imenovati pred sprejetjem
programa dela Sveta. Predlaga, da se imenujejo naslednji odbori in komisije:
-Pokopališki odbor, Komunalni odbor, Odbor za turizem, Inventurna komisija, odbor za
socialne zadeve
Po razpravi so bili za članstvo v navedenih odborih in komisiji sprejeti in potrjeni naslednji
predlogi :
SKLEP 01 / 05:
-Pokopališki odbor-predsednik Maks Klinar, član Stanko Petkovič, en član, ki ga posreduje k
Komunala Kranjska Gora
-Odbor za turizem-predsednik Janez Zajšek, član France Voga, Danica Mrvič
-Odbor za socialne zadeve: -predsednik Vladimir Gruden, članica Marjeta Lotrič, članica
Nada Čufar
-Odbor za komunalo –predsednik Valentin Štular, član Vladimir Gruden, član Blaž Knific,
član Jože Kramar, član Janez Zajšek, rezerva –član Maks Klinar
-Inventurna komisija-predsednica Blanka Tramte, članica Cilka Špendal, članica Marjetka
Zima
AD3)
Predsednik Štular je predstavil izhodišča za delo Sveta KS v bodoče. Pričakuje sodelovanje
vseh članov Sveta KS in meni, da je najbolj pomembno, da KS deluje znotraj občine v
skupnem interesu in dobro vseh. Močne KS bodo kot stebri trdne občine, odprti pa moramo
biti tako za nove ideje kot tudi za kritike. Resnost pristopa naj dokazujejo dejanja in predlaga:
• Pomembno se mu zdi, da svetniki KS opozarjajo na tehnične pomanjkljivosti, ki jih
opazijo v naši KS, vendar ne na sejah sveta KS ampak naj to pisno posredujejo tajnici
KS, ki bo izpostavljeno problematiko urejala pri pristojnih službah
• da vsak član s področja na katerega se najbolj spozna v pisni obliki izpostavi
problematiko in predlaga tudi rešitve, predlogi pa se bodo po tematskih sklopih
obravnavali na naslednji krajevni seji in bodo dopolnjeni s predlogi ostalih članov Sveta,
najboljši pa izoblikovali v program, ki bo služil kot izhodišče zahtev za proračunska
sredstva
• Meni, da je bistvena pomanjkljivost dosedanje usmeritve KS pomanjkanje finančnih
sredstev za delovanje KS in s katerimi bi lahko samostojno razpolagala
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•

Na eno od izmed naslednjih bi rad povabil predstavnike Društva lednih plezalcev, ki bodo
predstavili svoje dosedanje delo in zainteresiranih, ki bi radi sodelovali pri pripravi
največje prireditve v KS - Žive jaslice v ledu. Prireditev je poznana daleč naokrog so pa
že preseženi okvirji zmožnosti društva, ki je organizator prireditve. Meni, da bi se dalo
prireditev narediti še zanimivejšo, pri tem pa navede potenciale in refence, ki jih imamo:

o športnemu društvu bo ob strokovnem sodelovanju KUDa lažje,
o domači gostinci skupaj z aktivom kmečkih žena s ponudbo domačih specialitet,
o turistično društvo ob sodelovanju z LTO s promocijo in ostalo turistično ponudbo
(spominki, prenočitve, žičnice,…)
o šotor in klopi od gasilcev, ki so lahko hkrati tudi redarji,
o obrtniki poskrbijo s svojo mehanizacijo, da so ceste primerno vzdrževane in splužene
ter posute,
o GRS za strokovnost in dodatno varnost,
o ureditev peš poti s pomočjo TNP in predstavitev vsebin , ki jih TNP ima ob tej poti
• od nje lahko iztržili več, kot sedaj, zato tudi v zvezi s tem podpiše Pismo o nameri za
sodelovanje vseh zainteresiranih
• Na skupni sestanek bi vabili še župana in predstavnike občinske uprave, društev in
domače podjetnike. Ti bi se lahko vključili tudi po finančni plati, vzajemno (oglaševanje
z oglasi v krajevnih informacijah)
• To priložnost bi lahko izkoristili tudi za iskanje ustreznih strokovnih rešitev za ureditev
parkiranja, cestne prevoznosti in prometa na sploh.
Miha Kersnik pozdravlja to razmišljanje predsednika, dodaja še, da se pobuda za sodelovanje
pri pripravi osnutka programa v predlagani obliki posreduje še vsem društvom, domači šoli,
podjetnikom v KS.
SKLEP 01 / 06:
Predlog predsednika Štularja, dopolnjen s predlogom Miha Kersnika se pripravi v
pisni obliki in posreduje vsem članom Sveta KS, društvom, domači šoli, obrtnikom,
podjetnikom v KS
AD4)
Prisotni so bili seznanjeni z dnevnim redom in gradivom za 02.sejo Obč.sveta
• pod tč. 2 je Jože Kramar predstavil stanje v zvezi z dovškim vodovodom ter sprejete
zaključke skupnega sestanka na Dovjem, na katerem so se krajani soglasno odločili,
da se dovški vodovod zaradi zahtevnih predpisov prenese na Občino Kranjska Gora,
oz. v upravljanje Komunali Kranjska Gora.
• Tudi prisotni člani Sveta KS podpirajo prenos dovškega vodovoda brezplačno na
Občino Kranjska Gora oz. v upravljanje komunali Kranjska Gora,
• prisotni so bili seznanjeni, da je župan Jure Žerjav imenoval dva podžupana, Blaža
Knifica in Antona Požarja
• informativno so bile predstavljene višine nadomestil za stavbno zemljišče, povprečne
gradbene cene koristne stanovanjske površine, cene stavbnega zemljišča in povprečni
stroški cen komunalnega urejanja
• podprli trud Mirka Eržena pri zbiranju sredstev za gradnjo planinskega muzeja
AD5)
Prisotni so bili seznanjeni z naslednjo pošto oz.aktivnostmi v zvezi s tem:
-izdanim soglasjem za podaljšanje obratovalnega dovoljenja
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-posredovanjem obvestila Centru za socialno delo glede skrbništva
-posredovanimi pripombami KS DM glede dopolnitev Plana razvoja in vzdrževanja občinskih
cest-letni plan 2007 in plan 2007-2013, kjer se doda in pregleda, ali je vključena ureditev
dovozne poti na Ulici Alojza Rabiča, do stanovanjske hiše Vrevc v Mojstrani
-z zapisnikom UE o ustni obravnavi glede izvedbe prireditve Žive jaslice v ledu od 25.30.12.06 in o posredovanih pripombah na zapisnik
-o pripravi dopisa za DDC v zvez s cestno problematiko v KS DM
-ter o postavljenih igralih za otroke na Prodih Člani Sveta so akcijo pohvalili in prosili,da se
v okolici igral postavi še nekaj klopi
AD6)
-predsednik Štular predlaga, da se v Krajevne informacije, ki naj bi jih dobila gospodinjstva
22.12., napiše
-informacija o sestavi novega Sveta KS ter Odborih in Komisijah
-informacijo v zvezi s cesto Mojstrana-Zg. Radovna- do Mlačce, v času predstav Živih jaslic v
ledu,
-da se obvesti krajane pred bližajočo se zimo, da ravnajo v skladu z zakonskimi in na podlagi
njih izdanimi predpisi in pripiše še telefonski številki oseb , ki sta zadolžena za zimsko službo
pri Komunali KG
-da se posreduje ponudba zasebnikom in podjetjem za vzajemno oglasno sodelovanje
-predsednik Štular predlaga, da s prejšnjim predsednikom Sveta KS opravita uradno
primopredajo
-Miha Kersnik je predstavil prisotnim informacijo iz www.gore-ljudje.net gradnja ceste na
Vrtaško Planino. Maks Klinar , preds. AS, dopolni, da so se s predstavniki TNP in Zavoda za
gozdove pogovarjali za izvedbo traktorske vleke za kmetijske namene. V zvezi s tem bo AS
pripravila uradni odgovor, člani Sveta pa bodo o tem obveščeni na naslednji seji Sveta KS.
-Rabičeva je prisotnim članom Sveta KS, ki so na seji prejeli kopijo Razvojnega programa
KS Dovje Mojstrana iz okt. 1997, v zvezi s tem predstavila nekaj dejstev:
• -razvojni programa in njegovo zasnovo
• eden od teh je bila obnova hiše Pr'Katr' in okolice
• da je od odprtja hiše minilo sedem let
• kaže se potreba po celostnem pristopu pri iskanju rešitev za boljše turistično ponudbo
• da za manjkajoča obrtniška dela za dokončno ureditev učnih prostorov za izvajanje
izobraževalnih delavnic apelira na podporo občine Kranjska Gora
-Blaž Knific podpira navedeno usmeritev
Člani sveta so dobili v pregled gradivo Pregled dela Sveta v mandatu 2002-2006.
-predsednik Štular meni, da bi morali člani Sveta KS dobiti gradivo za seje Sveta
pravočasno - pred sejo
-Miha Kersnik predlaga, da se pri posredovanju gradiv čim več poslužujemo e pošte
Seja je bila zaključena ob 22,00 uri.
Zabeležila:
Cirila Kosmač Rabič
Tajnica KS

Valentin Štular
Predsednik Sveta KS
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