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.: 2007/03.seja Sveta KS DM 27.03.2007
Datum: 28.03.2007

ZAPISNIK 03.seje Sveta KS Dovje Mojstrana, ki je bila dne 27.03.2007 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
Opravičeno odsotni:
Ostali vabljeni:
Se niso zglasili, niti izostanka niso opravičili razen Vlasta Kotnik
1. Pregled in potrditev zapisnika 02.redne seje, pregled izvršenih sklepov in druge
korespondenčne seje
2. Poročilo o delu predsednika, tajnice in članov Sveta KS v obdobju med sejama
3. Dopisi in pošta
4. Pregled in obravnava gradiva za 05.sejo Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, 38.3.2007
5. Obravnava osnutka Programa dela Sveta KS
6. Razno

Predsednik Štular je v uvodu najprej pozdravil vse prisotne in predstavil dnevni red za
03.redno sejo sveta KS.
SKLEP 03/01: Potrdi se predlagani dnevni red za 03.sejo Sveta KS Dovje Mojstrana
AD1)Pregled realizacije sklepov iz 2. redne seje:
-po sklepu 02/2 naj se uskladi besedilo v krajevnem statutu
-po sklepu02/03 in posredovanih odgovorih sta zunanji članici Odbora za socialo Nevenka
Vilman in Kristina Zima
-po sklepu 02/05 –razširitev spletne strani za KS DM še ni izvedena ,
SKLEP 03/02: Občino Kranjska Gora se pozove, da se zaradi ažurnosti omogoči tajnici
KS, da lahko sama direktno vnaša na spletno stran KS DM. Zahteva se tudi prenova
spletne strani
-po sklepu 02/06 je predsednik pripravil pripombe na posredovani zapisnik na DDC,
povratnega odgovora še ni
-po sklepu 02/07-Izvedenih veliko aktivnosti v okviru CSD, KS, Občina; izveden sestanek v
razširjeni sestavi na terenu, izveden sestanek na KS, gradivo posredovano Odboru za socialo
-po sklepu02/08 – po posredovanem dopisu KS ni prejela nobenega odgovora, s strani
podžupana Blaža Knifica obrazloženo, da bodo poškodbe na cestiščih v Mojstrani sanirane do
septembra 2007

1

SKLEP 03/03:
-Predmetna komisija za popis poškodb na asfaltu po izvedeni kanalizaciji, pregleda
stanje tudi za vas Dovje
-Strokovno službo na Občini se zadolži, da spremlja, da bodo vse poškodbe po
potrjenem zapisniku o ugotovljenih poškodbah na cestiščih tudi res odpravljene
-po sklepu 02/15 tečejo aktivnosti med lastnikom hiše in bodočim investitorjem ter Občino
KRG
-na sklep 2/17 (v zapisniku 02.seje napačno naveden 2/16) s strani občine še nismo dobili
nobenega odgovora
Na zapisnik ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet
SKLEP 03/04: Potrdi se zapisnik 02.redne seje Sveta KS Dovje Mojstrana
Predsednik je predstavil gradivo in zapisnik 02.telefonske seje. Po razpravi je bil verificiran
sklep:
SKLEP 03/05: Verificira in potrdi se zapisnik 02.telefonske seje z dne 22.03.2007 za
podaljšanje obratovalnega časa v Time Out za dan 25.03.2007 do 00,30 ure.
Po razpravi je bil sprejet še
SKLEP 03/06: Od stranke je potrebno zahtevati, da se vloga za podaljšanje
obratovalnega časa vloži pravočasno in v vlogo tudi navede razloge za podaljšanje
obratovalnega časa.

AD2)
⇒
1.
2.
-

Poročilo o delu predsednika v obdobju med sejama
priprava dopisov
Zapisnik sestanka v Radovni v zvezi ceste v Krmo – pripomb ni bilo
Pripombe na zabeležko za izdelavo projekta križišče Podkepa
Odgovor policistu BRAJDIČU
Dopis na CD v zvezi skrbništva
Odgovor na dopis župana št. 031/1-14/2007VS
Odgovor Gašperinu v zvezi problematike spravila lesa v Večernicah
Dopis na občino v zvezi dovškega vodovoda – odgovora ni bilo
Dopis na SHW in občino – odgovora še ni bilo
Dopis na občino glede pirotehničnih sredstev – odgovora še ni bilo
Dopis v zvezi brez na dovškem spominskem parku
sestanki, dogovori in srečanja
Ogled ceste v Radovno z inšpektorjem za ceste MARKIČEM (ugotovljeno veliko
napak, narejen zapisnik, zaprošeno, da se kršitelje samo opozori in se zoper njih ne
ukrepa represivno - globa)
- Sestanek predsednikov svetov KS – posvetovalni organ župana
- Razširjen sestanek glede skrbništva (Begunje) z dr. Romihom, predstavniki CSD,
skrbnico in KS
- Sestanek s CSD in skrbnico za pripravo konkretnih rešitev
- Dogovor z dir. Zupanovo glede odpisa obresti od neplačanega dolga v primeru
takojšnjega plačila
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- Sestanek z Ljiljano Herga vodjo sektorja za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest
pri DRSC-ju in Brankom Žiberno glede iskanja rešitev za ureditev ceste v Radovno
in prestavitve kapelice na Dovjem
3. udeležba na občnih zborih
- Agrarna skupnost
- PD Dovje Mojstrana
- Gasilci Mojstrana
- KUD
4. ostalo
- Priprava govora in udeležba na pogrebu Alfreda ŠPRAGERJA, bivšega predsednika
KS
- Udeležba na predstavitveni delavnici za načrt upravljanja TNP
Po razpravi sta bila sprejeta sklepa:
SKLEP: 3/7 Pripravi se dopis vsem lastnikom hiš, ki nimajo urejenih streh (snegolovi
oziroma padanje snega), da v roku zadevo uredijo, v nasprotnem primeru se obvesti
Komunalni občinski inšpektor, da zoper njih ukrepa v skladu z veljavno zakonodajo
SKLEP: 3/8 Komunalnemu občinskemu inšpektorju se pripravi dopis in od njega
zahtev, da pregleda stanje v KS in zoper kršitelje, ki nimajo ustrezno urejenih ograj,
živih mej, dreves… v skladu z občinski predpisi, ki urejajo ceste, ureditev prometa in
izvajanje zimske službe, ustrezno ukrepa.
⇒ Poročilo o delu tajnice
- a
- a
AD3) Dopisi in pošta
2007/144-F.Šifrer-Obnova potoka in popravilo ceste
SKLEP: 3/9 Podpre se zahteva za obnovo potoka in popravilo krajevne ceste in glede na
nevarnost kakršna je, takoj posreduje zahteva ustreznim strokovnim službam na Občini
in Komunali Kr.Gora za ukrepanje.
2007/141-M.Kozan-Uničeno vozišče regionalne ceste
SKLEP: 3/10 Podpre se zahteva za takojšnjo sanacijo vozišča ob vlečnici v Mojstrani
(državna pristojnost) in pripravi dopis na CP Kranj z namenom preprečitve nadaljnjih
škod zahteva takojšnje ukrepanje
2007/140-Mnenje glede sanacije brez v spominskem parku ob pokopališču na Dovjem
SKLEP: 3/11 Dopis se posreduje na Komunalo Kranjska Gora in zahteva takojšnje
ukrepanje in sodelovanje s pobudnikom in KS, z dopisom se seznani tudi pobudnik.
2007/124-4-R.Gašperin-Ogroženost smrekovega gozda
S strani AS potekajo aktivnosti z lastniki zemljišč za ureditev možne vlake za odvoz
poškodovanega lesa
SKLEP: 3/12 Agrarna skupnost naj v čim krajšem času skliče sestanek z županom,
strokovno službo Občine KrG, Zavodom za gozdove, lastniki zemljišč in KS v zvezi
predloga (izgradnja vlake) za rešitev omenjene problematike
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2007/119-Marinšek-Divje odlagališče ob poti na Seduca
SKLEP: 3/13 Obvestilo se posreduje občinskemu komunalnemu inšpektorju v nadaljnje
reševanje.
2007/78-K.S.Mežek-Problematika javna razsvetljava Belca
SKLEP:3/14 Podpre se zahtevo za ureditev javne razsvetljave na Belci (državna
pristojnost) in se posreduje zahtevo na JP Komunala KrG za ukrepanje
2007/73-Problematika Cesta Mojstrana –Vrata – seznanitev z dopisom
-PGD-Parkirni prostoriSKLEP. 3/15 Na občino Kr.G se posreduje zahteva za povečanje parkirnih prostorov (za
stavbo PGD) in uveljavljavitve predkupne pravice za nakup zemljišča med cesto v
Radovono
AD4) Obravnava gradiva za 05.sejo Občinskega sveta 28.3.2007
- k tč.2-Komunala-Posl.poročilo za leto 2006-Poročilo pripravljeno strokovno
-k tč. 4Statut-dopolniti v 15 dnevni javni obravnavi.
-k tč. 11-Najem nepremičnin
⇒ Bučič,najem dela zemljišča na parc.št.1291/2 k.o.Dovje za postavitev nadstrešnice za
avto
SKLEP: Svet KS Dovje Mojstrana daje za najem pozitivno mnenje, nadstrešnica mora
biti zgrajena v skladu z zahtevami z izdano lokacijsko informacijo( lesena dvokapnica)
⇒ Komljenovič,najem dela zemljišča na parc.št. 1293/6 k.o. Dovje, za postavitev
zimskega vrta
SKLEP: Na podlagi priloženih soglasij ostalih sostanovalcev in predložene skice
ureditve, Svet KS Dovje Mojstrana daje pozitivno mnenje za najem dela zemljišča za
postavitev zimskega vrta.
⇒ Ozebek,najem dela zemljišča na parc.št.1291/2 k.o.Dovje za postavitev nadstrešnice
za avto
SKLEP: Svet KS Dovje Mojstrana daje za najem pozitivno mnenje, nadstrešnica mora
biti zgrajena v skladu z zahtevami z izdano lokacijsko informacijo( lesena dvokapnica)
-k tč.12: Prodaja nepremičnin
⇒ -zemljišče –parc.št. 1665/3, k.o.Dovje (prošnja Urbas Tončka in Polonce,Kurirska
pot,Mojstrana)
SKLEP: Svet KS Dovje Mojstrana daje k prodaji pozitivno mnenje.
⇒ -zemljišče 2039/4 k.o.Dovje; 2060/24 k.o.Dovje (prošnja Zima Janeza,Kurirska pot,
Mojstrana
SKLEP: Svet KS Dovje Mojstrana daje k prodaji pozitivno mnenje.
⇒ -zemljišče 2060/23, k.o.Dovje (prošnja Martina Pavlovčiča, Kurirska pot, Mojstrana
SKLEP: Svet KS Dovje Mojstrana daje k prodaji pozitivno mnenje.
⇒ zemljišče 2060/10, k.o.Dovje (prošnja Ane in Klavdija Mlekuža, Kurirska pot,
Mojstrana)
SKLEP: Svet KS Dovje Mojstrana daje k prodaji pozitivno mnenje.
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AD5) Program dela Sveta KS
Predsednik je posredoval članom Sveta gradivo –predlog Programa dela za mandatno obdobje
SKLEP: Do naslednje seje člani Sveta KS pripravijo na posredovano gradivo
eventualne pripombe in svoje pobude.
AD6) Razno
RABIČ - sprašuje, kaj je z Anceljnovo gobelo - problematika meteorne vode - zahteva
urejanje pristojnih služb
LAH – zahteva ukrepanje občinskega inšpektorja z namenom ureditve cestnega pasu na
Delavski ulici – problematika cipres, ograj, živih mej (ki stojijo tudi na občinski zemlji)
KERSNIK – prosi tajnico KS, da za eno od naslednjih sej pripravi povzetek prostorskih
programov za KS
Seja je bila zaključena ob 22,15 uri.

Po tonskem zapisu zabeležila:
Cirila Kosmač Rabič
Tajnica KS

Valentin Štular
Predsednik Sveta KS
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