OBČINA KRNAJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
DOVJE – MOJSTRANA

Savska cesta 1, 4281 Mojstrana
Tel.:, fax: 04 5891 184
www.kranjska-gora.si
ksmojstrana@kranjska-gora.si

Št.: 2014 / Zapisnik 37. seje sveta KS Dovje-Mojstrana
Datum: 17.04.2014

ZAPISNIK 37. seje sveta KS Dovje – Mojstrana, ki je bila v ponedeljek,
09.06.2014 ob 19.30 uri v sejni sobi KS Dovje-Mojstrana.

PRISOTNI: Mirko Rabič, Izidor Podgornik, Janez Zajšek, Marko Pezdirnik, Bogdan Janša in
Vlasta Kotnik.
ODSOTNI: Suzana Vilman, Maks Klinar,Slavko Pezdirnik in Slavko Rabič.
PREDLAGAN DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 36. seje Sveta KS Dovje – Mojstrana.
2. Pregled in obravnava gradiva za 34. sejo OS, ki bo dne 11.06.2014
3. Mnenje glede prodaje ali najema zemljišča parc. št. 2041/1 k.o. Dovje
4. Razno
Seja je bila posneta na elektronski medij.
Predsednik Marko Pezdirnik je pozdravil prisotne in predstavil dnevni red 37. seje.
Prisotnim je bilo dne 03.06.2014 posredovano vabilo na 37. sejo sveta KS, zapisnik 36. seje
sveta KS in vloga za odkup.
SKLEP 37/01:
Sprejme se dnevni red za 37. redno sejo sveta KS Dovje – Mojstrana.
Ad. 1
Izidor Podgornik podaja pripombo glede popravkov zapisnikov in podpisovanja osebe, ki
napiše zapisnik.
SKLEP 3702:
Sprejme se zapisnik 36. seje sveta KS.
Ad. 2
Marko Pezdirnik je predstavil točke, ki so jih obravnavali na Odboru za gospodarstvo. Bolj
podrobno so govorili o Odloku o rebalansu proračuna in o sistemu ogrevanja občinskih
objektov.
Bogdan Janša pove, da so ob točki ogrevanja izrazil pomisleke glede razkopavanja ceste,
pod katero bo potekala napeljava. Obravnavali so tudi točko o dokapitalizaciji Infrasporta,
točko o brezplačni pridobitvi nepremičnine v Ratečah in 12. točko Nakup in prodaja
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nepremičnin, ki je v naši KS vezana na Zgornjo Radovno. Na odboru je opomnil na stanje
državne ceste. Obveščeni so bili tudi o tem, da se je zaključil razpis za občinska
stanovanja. Glede na vlogo za najem oz. odkup zemljišča, ki je bila posredovana s strani
občine, si je na terenu ogledal pot in predlaga, da si naslednji dan vsi skupaj ogledajo
parcelo. Razvila se je kratka razprava.
Mirko Rabič pove, da so na Statutarni komisiji sprejeli predlog, da se statut zaradi številnih
sprememb obravnava v dvofaznem postopku. Število članov sveta krajevne skupnosti se je
zmanjšal na 7 članov, po nekaterih KS-ih pa na 5. Razvila se je debata glede števila članov
v svetu KS.
Vlasta Kotnik poved, da je imel Odbor za negospodarstvo korespondenčno sejo, ki se še ni
zaključila. Obravnava pa se Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
gornjesavski muzej Jesenice.
Bogdan Janša še dodaja, da se pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za Fabrko zapleta
zaradi g. Mraka, ki ima lastništvo na neki baraki, za njim pa je razpisana tiralica. Pravna
služba sedaj išče možnosti za nadaljevanje projekta. Po razpravi so člani sveta sprejeli
sklep.
SKLEP 37/03:
Člani sveta KS Dovje – Mojstrana so se seznanili z gradivom za 34. občinsko sejo.
Ad. 3
Člani sveta so si enotni, da se na terenu ogledajo zemljišče, ki naj bi bil predmet prodaja
ali oddaje.
Ad. 4
Marko Pezdirnik je potrdil dogovor, da si ogledajo državno cesto in popišejo poškodbe.
Pozanimal se je glede podobnih primerih v drugih krajih, kot ga imamo mi s parkiriščem na
Dovjem. Potrebno bi bilo skleniti dogovor s cerkvijo o prodaji zemljišča. Po daljši razpravi
so člani sveta KS sprejeli sklep.
SKLEP: 37/04
Člani sveta KS Dovje – Mojstrana želijo od predstavnikov občine Kranjska Gora izvedeti,
v kateri fazi je projekt izvedbe parkirišča na Dovjem.
Izidor Podgornik prosi g. župana, če poda sistematizacijo del tajnice KS. Ima pripombe
glede urejenosti pokopališča, spominskega parka in prapora. Po razpravi so člani sveta
sklenili:
SKLEP 37/05:
Člani sveta KS Dovje – Mojstrana predlagajo, da se ob čistopisu statuta KS Dovje –
Mojstrana vse naloge v povezavi s pokopi in pokopališčem na Dovju, prenesejo na
upravljalca pokopališča – Javno komunalno podjetje Kranjska Gora.
Izidor Podgornik pove, da se je nanj obrnila gospa iz Dovja 112, glede poškodb na hiši
nastalih zaradi žleda. Na Delavski ulici je potekalo črpanje kanalizacije. Vzrok naj bi bil
posedanje cevi. Po razpravi so se člani sveta odločili:
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SKLEP 37/06:
Člani sveta KS Dovje – Mojstrana pozivajo predstavnike občine Kranjska Gora, da se
pred začetkom adaptacije ceste na Delavski ulici v Mojstrani, naredi pregled
kanalizacije s TV kamero, zaradi suma posedanja cevi.
Izidor Podgornik sprašuje, kaj je z vrtcem v Mojstrani. Poziva svetnike, naj še enkrat na
seji OS vprašajo, kaj je s kontejnerskim vrtcem v Mojstrani.
Janez Zajšek opozarja na obupno stanje državne ceste Hrušica – Mojstrana.

Seja je bila zaključena ob 20:50 uri.
Zapisala:
Valerija Krznarič
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