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.: 2007/02.seja Sveta KS 30.01.2007
Datum: 05.02.2007

ZAPISNIK 02.seje Sveta KS Dovje Mojstrana, ki je bila dne 30.01.2007 ob 19,00 uri v
sejni sobi KS Dovje Mojstrana:
PRISOTNI:
Valentin Štular, Jožef Kramar, Slavko Rabič; Maks Klinar, Marjan Olip, Blaž Knific, Franci
Lah, Vladimir Gruden, Mihael Kersnik, Janez Zajšek
OSTALI VABLJENI:
Vesna Kovačič, svoj izostanek pa sta opravičila Mirko Rabič in Miro Eržen.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Pregled in potrditev zapisnika 01.redne seje in pregled izvršenih sklepov ter verifikacija
zapisnika 01. korespondenčne seje
Poročilo o delu predsednika, tajnice in članov Sveta KS
Obravnava in potrditev Plana KS Dovje Mojstrana za osnovno dejavnost za leto 2007 in
pregled in obravnava Plana KS DM za leto 2007 za tekoče (TV) in investicijsko vzdrževanje
(INV)
Pregled in obravnava Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest
Pregled in obravnava gradiva za 03.sejo Občinskega sveta Občine Kranjska 31.01.2007
Dopisi in pošta
Razno (predlogi in pobude)

Predsednik Štular je v uvodu najprej pozdravil vse prisotne in predstavil dnevni red za
02.redno sejo sveta KS.
SKLEP 02/01: Potrdi se dnevni red za 02.sejo Sveta KS Dovje Mojstrana
AD1)Pregled sklepov:
⇒ 01/01-Predsednik je predstavil odgovor Pravne službe Občine KRG
SKLEP 02/02: Blaž Knific lahko poleg podžupanske funkcije opravlja tudi funkcijo
člana Sveta KS DM. Posledično se v postopku uskladijo besedila v krajevnem statutu
⇒ 01/05-Odbor za socialne zadeve
SKLEP 02/03: Namesto predlagane Nade Čufar se potrdi kot članico Odbora Ireno
Pergarec Žansky z Dovjega. Pozove se Karitas in Rdeči križ Jesenice, da v Odbor
imenujeta vsak po enega predstavnika.
⇒ 01/05-Inventurna komisija
SKLEP 02/04: Namesto Cilke Špendal in Marjetke Zima se potrdi v Komisijo kot članici
Urško Šranc z Belce in Marjeto Lotrič iz Mojstrane.
⇒ 01/06 Vabilo društvom, podjetnikom in obrtnikom k sodelovanju
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Predsednik je povedal, da smo dobili sedem odgovorov: od ZZB NOV Dovje Mojstrana, ALP
cluba-Marjan Pavlovčič, DU Dovje Mojstrana, DPM Dovje Mojstrana, TD Dovje Mojstrana;
Urbaščeve domačije, Danice Langus, s.p.Strnil bo vse pobude in jih predstavil na naslednji
seji, da jih bodo člani sveta KS lahko dopolnili.
AD2)
⇒ Poročilo o delu predsednika:
- pripravil je uvodnik za krajevne informacije Pod Goro, vas
- imel sestanek z županom na Občini, kjer je izpostavil predvsem krajevno problematiko
v zvezi s proračunom za redno dejavnost glede nizke postavke za reprezentanco, slabo
informiranost krajanov, za kar meni, da bi bila situacija boljša, če bi imeli krajani
svojo spletno stran
Rabičeva dodaja, da obstajajo možnosti, da bi začasno v torkih posredovali iz KS na
Občino aktualne krajevne informacije, ki bi jih nato vključevali na občinsko spletno
stran
SKLEP 02/05: Informacije morajo biti ažurne, zato se začasno posredujejo predlogi na
Občino po faksu, nato pa se informacija prenese s strani občine v najkrajšem času na
občinsko spletno stran. Za dolgoročno rešitev problema se od Občine Kranjska Gora
zahteva, da se spletna stran občine posodobi, zagotoviti pa je potrebno tudi da, da bo KS
sama urejala novice na spletni strani, ki je namenjen KS.
- županu je predlagal, da bi se financiranje KS urejalo samo preko Občine, saj se sedaj
postopki planiranja in izvajanja finančnih opravil podvajajo
- sklical je sestanek v zvezi s problematiko ceste v Krmo (pluženje, vzdrževanje ceste)
in posledično pomanjkanje parkirišč v Zg.Radovni. Dogovor o sofinanciranju ni bil
dosežen zato problematika ostaja odprta še naprej, bo pa civilna iniciativa skušala
problematiko še naprej urejati in pri tem sodelovati.
Nekateri člani Sveta so bili mnenja, da je potrebno občinske odloke temu prilagoditi,
prav tako pa urejati tudi tovrstno problematiko za cesto na Ravne nad Dovjim, kjer
obiskovalci parkirajo in zaparkirajo vzhodni del Dovjega in sredino vasi, ko odhajajo
naprej peš na Ravne. Parkirnih prostorov primanjkuje tudi za Peričnik kjer je tudi
potrebno pristopiti k reševanju
- bil je prisoten na terenskem ogledu, ki ga je glede ureditve križišča pri Lipu sklical
DDC. Po pregledu Zabeležke je ugotovil, da niso navedene pripombe in mnenja s
strani predstavnikov KS DM. Svet KS zaprosi za pooblastilo, da na DDC lahko
posreduje zahtevo za dopolnitev zapisnika Kersnik poda predlog, da se prouči stare
jeseniške občinske planske dokumente, ko je še županoval France Žvan, ki je načrtoval
generalne cestne povezave Dovjega, Mojstrane in Zg.Radovne z Bledom.
SKLEP 02/06: Predsednik v zvezi z dopolnitvijo zapisnika pripravi dopis, ki se
posreduje na DDC
- bil je prisoten na proslavi ob 60 letnici GRS, kjer je KS prejela spominsko plaketo
- glede poslanega dopisa in aktualne socialne problematike za konkreten primer,
SKLEP 02/07: Pozove se CSD da posreduje vse podatke o skrbništvu, nakar naj se
izvede razširjeni sestanek med vsemi strankami
- v zvezi s ponavljajočimi izlitji fekalij iz jaška na Dovški gobeli je bil narejen dopis na
Občino Kranjska Gora, Komunalo in SHW, odgovor smo prejeli samo od Rajka Puša,
problematika pa še vedno ostaja odprta..
SKLEP: 02/08 Pozove se SHW, da posreduje odgovor s konkretnimi rešitvami, v
nasprotnem se pozove Občino Kranjska Gora, da zoper SHW ukrepa v skladu s
sklenjeno pogodbo
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⇒ Poročilo o delu tajnice
- priloga originala zapisnika, poročilo zajema opravila v zvezi z nalogami za pokopališče Dovje, upravljanje stavbe KS na Savski 1 v Mojstrani, komunalno
problematiko v KS in tekočimi opravili v Tajništvu KS
⇒ Poročilo o delu ostalih članov Sveta
- vabilo PGD Dovje za Občni zbor - udeležila se ga je podpredsednica Sveta KS Blanka
Tramte
AD3)
Predstavljeno gradivo so člani Sveta KS dobili z vabilom.
Po razpravi so prisotni sprejeli sklep z enim vzdržanim glasom
SKLEP 02/09: Potrdi se plan KS Dovje Mojstrana za leto 2007 za osnovno dejavnost.
V razpravi so sodelovali Kersnik, Zajšek, Rabič, Klinar, Lah, Knific in Štular, ki so na plan
KS Dovje Mojstrana za TV in INV za leto 2007 prisotni imeli predvsem pripombe na
- reševanje naloge CIPRE v zvezi s problematiko ureditve prometa, saj menijo, da bi moral
biti narejen takšen projekt, ki bi bil dejansko lahko tudi zaživel
- komunalne problematike
SKLEP 02/10: Zapisnik o pregledu kanalizacijskih poškodb se posreduje predsedniku
Sveta KS in podžupanu Blažu Knificu, ki bosta lahko na podlagi tega tudi ustrezno
ukrepala.
V razpravo o obč. proračunu za leto 2007 se je vključila tudi občinska svetnica Vesna
Kovačič, ki je dejala, da je težko pripraviti uravnotežen občinski proračun, saj je interesov in
zahtev veliko, da pa bo Občina dobre predloge podprla, zato apelira na strpnost pri reševanju
problemov.
SKLEP 02/11: Potrdi se plan KS Dovje Mojstrana za TV in INV za leto 2007 v
predstavljeni obliki.
AD4)
V razpravi je rečeno, da je predstavljeni plan živ dokument, zato so po razpravi prisotni
sprejeli
SKLEP 02/12: Potrdi se plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leto 2007, za leto
2008 se bodo pripravile pripombe.
AD5)
Gradivo je predstavil Blaž Knific, ki je tudi zaprosil, da se v nadaljnji obravnava predlog
podre in izda pozitivno mnenjenin podpre. Sam se je osebno pogovarjal z obema
investitorjema in bodočo predstavljeno idejno zasnovo gradnje na obeh lokacijah podpira, saj
Mojstrana potrebuje nov zagon.
V razpravi so sodelovali Zajšek, Kersnik, Lah, Rabič, Olip, Klinar in Štular.
Izpostavljena je bila predvsem bojazen, da z apartmajskim objektom na lokaciji nekdanjega
Hotela, kjer naj bi bili vsi apartmaji za prodajo, kar pa ni v skladu z Razvojnim programom za
Dovje in Mojstrano. Vztrajati je potrebno, da investitor upošteva tudi te razvojne smernice..
Po razpravi je bil sprejet sklep
SKLEP 02/13: Svet KS Dovje Mojstrana daje pozitivno mnenje k predlogu sklepa, št.
032/14-3/2007-UG z dne 15.01.2007
Ad6)
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- Vodovod Dovje (prebran je bil dopis 2007/08 z dne 05.01.2007; 2007/35 z dne 15.01.2007
in 2007/54 z dne 29.01.2007) - prenos vaškega vodovoda Dovje na Občino ni bil
realiziran. Občina si je v postopku pridobila dodatna strokovna mnenja, prosi pa tudi za
obravnavo na Svetu KS. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP 02/14: predlagamo, da župan v skladu z drugo alineo 46.člena Statuta KS, skliče
zbor krajanov za uporabnike vodovoda na Dovjem. Za sklic naj si poslužuje določila
ZUP (javno naznanilo).
- Pločnik ob Požgancevi hiši
SKLEP 02/15: Na podlagi predhodno sprejetega sklepa št. 18/2 z dne 23.11.2005, Svet
KS DM še vedno podpira premaknitev hiše proti zahodu zaradi potrebe pločnika na
vzhodnem delu hiše. Zemljiškoknjižne zadeve naj se uredijo v skladu s predmetno
zakonodajo.
- Javne finance(dopis2007/38) Metodologija razvoja notranjega nadzora javnih financ v RS
za obd. 2005-2008
SKLEP 02/16: Gradivo pregleda in ustrezno ukrepa Blanke Tramte
- seznanitev s poškodbami pri pluženju (2007/43 in 2007/47), kar se posreduje na Komunalo
KRG
- vabilo na Občni zbor Agrarne skupnosti, udeležil se ga bo predsednik Sveta Štular
- seznanitev z dopisom 2007/60 - vabila in zapisniki sej se v bodoče posredujejo na Občino
Kranjska Gora v elektronski obliki
AD7)
- Skupina krajanov – problematika neprimerne uporabe pirotehničnih sredstev nasploh, še
posebej pa v času od 15. decembra do 15. januarja
Na podlagi pobude krajanov je bil sprejet
SKLEP 02/16: Občini Kranjska Gora se posreduje pobuda, da se pripravi in sprejme
odlok, ki bo dodatno urejal, predvsem pa omejeval uporabo pirotehničnih sredstev.
- Slavko Rabič - odvažanje gramoza se opravlja nestrokovno, pogreša nadzor, opozarja na
škodo, ki pri tem nastaja (odnašanje zemlje Agrarne skupnosti)
- plakatna mesta v KS - Tajnica odgovarja, da se bo postavil v Mojstrani »oglasni kozolec«,
v sodelovanju s TD in Komunalo KRG
- Maks Klinar - ponovno prosi, da se sanira prečna asfaltna mulda na Anceljnovi gobeli,
cevovod z meteorno vodo pa spelje prečno pod cesto v obstoječi kanaletni kanal in, da se
na cestišču v križišču Anceljnove Gobele s cesto na Ravne zarišejo talne oznake in postavi
primerne prometne znake ter, da se obvesti ustrezne naslove, da se očisti obrežje in sama
struga Sedučnikovega potoka
- Marjan Olip - rešiti cestno problematiko in omogočiti vožnjo avtobusov v Zg.Radovno,
- Janez Zajšek - zanimajo ga merila za razdelitev sredstev interesentom za zasneževanje
(Alpski smučarski klub KRG- predvidenih 83.458 EUR), pogreša tudi razpis
- Vesna Kovačič-Pri svojem delu bodo skušali upoštevati čim več pobud občanov
Seja je bila zaključena ob 22,50 uri.

Zabeležila:
Cirila Kosmač Rabič
Tajnica KS

Valentin Štular
Predsednik Sveta KS
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