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.: 2015 / Zapisnik 5. seje sveta KS Dovje - Mojstrana
Datum: 09.02.2015

ZAPISNIK
5. seje sveta KS Dovje – Mojstrana, ki je bila v ponedeljek, 09.02.2015 ob
20.00 uri v sejni sobi KS Dovje-Mojstrana.

PRISOTNI: Jože Dovžan, Damjan Kogovšek, Mihael Vilman, Bogdan Janša, Martin Pavlovčič,
Franci Koražija, Izidor Podgornik. in podžupan Blaž Knific.
POSEBEJ VABLJENI: Sonja Mirtič, Knific Marjan, Miklič Anton, Gregor Berce, Sandra Vidmar,
Gregor Miklič, Pavel Skumavec, Gregor Mertelj, Jože Krivc, Mina Kotnik, Miro Eržen in Zima
Franci, Blaž Knific – podžupan, Janez Hrovat – župan,

DNEVNI RED:
1. Društva v KS Dovje – Mojstrana.
2. Poročilo Izidorja Podgornika o obisku strank.
3. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje sveta KS Dovje – Mojstrana.
4. Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seje KS Dovje – Mojstrana.
5. Pregled in obravnava gradiva za 4. sejo OS, ki bo dne 11.02.2015.
6. Kako ohraniti spomin na lipo ob »stari šoli« na Dovjem.
7. Plan obnove cest 2015-2018.
8. Razno.
Seja je bila posneta na elektronski medij.
Ad. 1.
Predsednik je pozdravil predstavnike društev in jih prosil, da vsak od njih na hitro
predstavi prireditve v letu 2015. Pozval jih je, da če imajo kakšna vprašanja ali pripombe
naj izkoristijo in vprašajo župana in direktorico OU.
Sonja Mirtič – ZB za vrednote NOV: je predstavila delovanje društva. Kot glavno
prireditev v tem letu pripravljajo 70. obletnico osvoboditve, ki bo 8.5.2015 na trgu v
Kranjski Gori. K sodelovanju bodo povabili vse krajevne skupnosti, da bo vsaka nekaj
pripravila. Prav tako v mesecu maju bodo imeli okroglo mizo na temo 70. obletnica
osvoboditve, na katero bodo povabljeni živeči borci, taboriščniki, izseljenci, ki bodo
predstavili svoje zgodbe.

1

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

Bogdan Janša – Teniški klub top ten: letos praznujejo 20. obletnico kluba. Ob tej
priložnosti bi radi preplastili igrišče z novo podlago. Imajo šolo tenisa, tekmovanja v tenisu
in rekreacijo. Zelo dobro sodelujejo z OŠ v Mojstrani, opaža pa, da je pri današnjih
generacijah največji osip v prehodu iz osnovne v srednje šole. Včasih je bilo največ osipa
ob zaključku srednje šole. Nadeja se, da se bodo ob 20. obletnici zbrali vsi nekdanji in
sedanji člani in priredili lepo prireditev.
Miro Eržen – Slovenski planinski muzej: V SPM dajemo največ poudarka na stane razstave.
Občasni dogodki so prilagojeni projektom. Letos praznujemo 120. Obletnico Aljaževega
stolpa. V narodnem muzeju bo ob tej priložnosti tudi razstava. Vsem društvom v kraju s
katerimi sodelujejo se zahvaljuje za podporo in dobro sodelovanje. Pogrešajo urejenost
poti Triglavske Bistrice, ki je bila dodatna ponudba muzeja v poletnih dneh. Z namenom
trajnostnega razvoja turizma vsako leto prirejajo Dan alpske konvencije. V letošnjem letu
bi želeli uresničiti prehod muzeja pod okrilje Narodnega muzeja. V Mojstrano želimo
pripeljati Projekt planinskih oz. gorskih vasi.
Gregor Berce – Planinsko društvo DM: Program imajo razdeljen na več delov. Alpinistični
odsek se ukvarja s plezanjem, športnim plezanje in dela z mladimi. Zelo aktiven imajo tudi
mladinski odsek, ki ga vodi Vesna Lotrič. Imajo tudi markacijski odsek, ki bo imel letos
veliko dela na planinskih poteh. Gospodarski del pa zavzema vodenje Aljaževega doma. V
letošnjem letu jih čaka tudi obnova Šlajmarjevega doma. Sodelovali bodo tudi z društvi v
kraju, tako pri Dnevu alpske konvencije, pohod na Dovško babo in pri drugih prireditvah.
Miklič – Društvo upokojencev DM: Društvo ima kadrovske težave, na prihajajočem občnem
zboru bodo izbirali novega predsednika. Program imajo ustaljen: športno – rekreativne
dejavnosti (tekmovanja), vsak torek organizirajo kolesarjenje, balinišče v Mlačci, ki je na
voljo vsem krajanom. Organizirano imajo tudi telovadbo v šolski telovadnici. V sklopu
projekta Starejši za starejše imajo 6 prostovoljk, ki obiskujejo krajane starejše od 68 let.
Organizirajo tekmovanje na balinišču ob občinske prazniku. Ob dnevu starejših organizirajo
proslavo na Dovjem. Organizirajo pohode in izlete, obiske starejših, predvsem ob koncu
leta. Obiščejo tudi krajane in krajanke, ki so v obeh domovih za ostarele.
Na področju investicij obnavljajo svoje prostore, ki so že zastarani. S pomočjo občinskih
sredstev bodo dobili novo kuhinjo, prav tako pa zaključujejo tudi investicije v balinarsko –
kegljaški center v Mlačci.
Mina Kotnik – Turistično društvo DM: v društvu so veseli, ker jim je uspelo pridobiti preko
programa javnih del, sodelavko, ki je zaposlena na društvu za 8 urni delavnik. Upajo, da
bodo s pomočjo nove zaposlene lažje uresničevali svoje ideje in projekte. Želijo narediti
turistične pakete, ki bi nudili storitve turističnih ponudnikov v kraju. Društvo deluje na
način, da so člani razdeljeni v več skupin. Vsaka skupina ima svojega vodja. Društva dobro
sodelujejo med sabo in tudi društvo samo z veseljem ponudi svoje pomoč v obliki
prostovoljskega dela. Društva poziva, da naj v turistično pisarno sporočajo svoje prireditve,
da se jih vključi v koledar prireditev. Internetno stran društva lahko uporabljajo tudi druga
društva za objave njihovih dogodkov in prireditev. Ker jim vsako leto, takoj ko zasadijo
rože, nekdo pokrade rože z oken pisarne in mostu, prosijo vse, da malo popazijo na to.
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Joža Dovžan, kot član Turističnega društva dodaja, da želi boljše sodelovanje z LTO-jem.
V preteklosti je prihajalo do tega, da so se prireditve podvajale. Zato apelira na župana,
da se mora na tem področju politika dela LTO-ja spremeniti.
Miklič Gregor – Društvo mladih Kranjska Gora: društvo dela mesečne plane delavnic, ki jih
organizira v svojih prostorih. Mesečno organizirajo 5 ali več delavnic. Planirajo dva večja
dogodka. 14. 2. organizirajo pustovanje (sprevod in hokej v maskah), v mesecu juniju pa
tridnevni dogodek – Mojstranški dnevi športa in zabave. Pri tem projektu bi potrebovali
pomoč društev, predvsem športnega društva.
Pripravljeni so sodelovati z ostalimi društvi v kraju. Trenutno sodelujejo s Slovenskim
planinskim muzejem in društvom Žarek, ki otrokom nudi pomoč pri učenju.
Skumavc Pavel – Društvo lednih plezalcev Mlačca: v planu imajo izvedbo Humarjevega
memoriala, ki je mednarodna tekma. Ponovno se bodo borili za organizacijo svetovnega
pokala. V času jaslic je bilo veliko dela vloženega v promocijo. Kako bo v prihodnosti z
jaslicami bo odvisno od vremena in seveda povpraševanja na trgu. Letos so predstavili tudi
Ledeno deželo in odziv je bil res dober. Verjamejo, da bi Ledena dežela v naše kraje
privabilo mnogo obiskovalcev, tako domačih kot tujih.
Za naprej pa si želijo še naprej delati z mladimi in ponovno vzgojiti kakšnega svetovnega
prvaka.
Zima Franci – PGD Mojstrana: Naloge društva so: požarna straža, pomoč in reševanje pri
naravnih nesrečah, delo z mladimi, izobraževanje članov in članic in udeleževanje na
tekmovanjih. V jesenskem času v sodelovanju z dovškimi gasilci pripravijo vajo v vrtcu.
Prav tako poskušajo vsako leto pripeljati nekaj razredov OŠ v gasilski dom, da otrokom
pokažejo opremo in delovanje gasilcev.
Gregor Mertelj - Lovska družina Dovje: Lovska družina ima z državo sklenjeno koncesijsko
pogodbo. Na območju, ki ga pokrivajo imajo svoje pristojnosti in obveznosti. To so sajenje
drevja, čiščenje visokogorskih pašnikov, zimsko krmljenje divjadi, najbolj problematičen
pa je povoz divjadi.
Jože Krivc – Teniški klub Mojstrana: klub je bil ustanovljen leta 1991 in je tipično športno
društvo. Ukvarjajo se z rekreacijskim in tekmovalnim športom. Tekmovalni del poteka
podobno kot v društvu Top tem, kjer delamo z mladimi. Imamo tudi tečaje za odrasle in
mladino. V Mlačci organizirajo turnirje na občinskem, državnem in mednarodnem nivoju,
kjer tekmujejo tekmovalci iz Slovenije, Avstrije in Italije.
Infrastrukturo vzdržujejo sami. Občina Kranjska Gora je imela vseh letih posluh za nas. Z
društvi, še posebno s sosednimi društvi, se dobro razumemo. Predlaga možnost širjenja
športne infrastrukture v Mlačci.
Franci Koražija – KUD Jaka Rabič: naše društvo je dopolnilo 100 let. Organizirali smo
deset prireditev. Zaključek prireditve je bil z zasaditvijo lipe na trgu na Dovjem. Društvo
ima okoli 340 članov in deluje v večjih sekcijah. To so: foto – kino sekcija, sekcija za ročna
dela, šola klekljanja, sekcija Dovški oder, ki je s predstavo Mama je umrla dvakrat, podrla
vse rekorde v zgodovini društva, folklorna skupina, izobraževalne in strokovne ekskurzije.
Letos nameravajo ob 100 letnici Pehtutove smrti pripraviti igro Kar sem rek`u sem rek`u.
Aljaževih dni lansko leto ni bilo, ker pa je letos 120. letnica Aljaževega stolpa, pa apelira
na društva, da eno od njih prevzame predsedovanje Aljaževih dni in jih pelje naprej.
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KUD društvom odda dvorano za neprofitne prireditve skoraj brezplačno, potrebno je pokriti
le stroške čiščenja in tehnika. Če pa je prireditev profitna, potem pa se najem dvorane
zaračuna po uradnem ceniku.
Janez Hrovat – župan občine Kranjska Gora: najprej je pozdravil vse predstavnike
društev in pohvalil pobudo za sestanek. Dotaknil se je nedokončanih gradenj v Mojstrani in
območja okoli bivšega KOOP-a. S strani občine bodo dobre projekte sigurno podprli. Želi,
da bi se društva povezala in imela en skupni imenovalec. Predlaga, da bi se turističnim
društvom dalo več pomena. Uredili bomo redne turistične prevoze – turistični avtobus, ki
bo vozil na začetku v času turistične sezone, nato pa stalno na relaciji Mojstrana - Trbiž,
mogoče tudi v Vrata.
V okviru večnamenskega parka bomo naredili »trg olimpijcev«. Izkoristimo lahko Grančišče,
verjame, da je v Mojstrani nekdo, ki bi sprejel ta izziv. S strani Planinskega društva DM je
bilo nekaj skepse, a to ni problema. Imamo tudi Proda, ki lahko zacvetijo. Lahko postane
pravi športni center. V proračunu je zagotovljen denar za odkup zemljišča od Športne
unije. Umirjanje prometa v alpskih dolinah bomo sodelovali s TNP. Prav tako je potrebno
urediti Dovško gobelo in parkirišče na Dovjem.
Vse skupaj je pohvalil za sodelovanje in opomnil, da je vsem na voljo preko telefona ali
osebno na občini.
Vesna Okršlar – direktorica občinske uprave: najprej se je predstavila. Vidi, da društva
dobro delajo. Ponuja pomoč pri katerihkoli problemih. Njena nalog je, da županu pomaga
pri izvajanju njegovih nalog. Občinska uprava je namenjena ljudem, tako da smo vam na
voljo kadarkoli.
Ad.2.
Izidor Podgornik je podal poročilo dežurstev, ki jih ima vsako prvo sredo v mesecu od 16.
do 18. ure. Po poročilu so člani sveta KS sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP 05/01:
Na pobudo krajana Močnik Damjana člani sveta KS pozivajo občino, da se ob Triglavski
cesti, ki vodi proti Vratom, tik pred vstopom v TNP uredi parkirišče (slika v prilogi).
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP 05/02:
Na pobudo krajana Močnik Damjana člani sveta KS pozivajo občino, da se za
Zdravstvenim domom v Kranjski Gori uredi bolnikom bolj prijazno parkiranje.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP 05/03:
Župan občine Kranjska Gora je bil seznanjen s problematiko tatvin na območju KS
Dovje - Mojstrana.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP 05/04:
Člani sveta KS priporočajo krajanki, ki se pritožuje glede plačila zamudnih obresti pri
plačevanju priključnine na kanalizacijski sistem, da se z vsemi papirji obrne na pravno
službo občine.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Janez Hrovat: pove, da se je pri njem oglasil komandir policije. Pravi, da imajo probleme
z nekaj prestopniki. Vedo kdo so, a nimajo dovolj dokazov za ukrepanje. Komandir je
predlagal, da občina organizira SVP.
Izidor Podgornik: opozarja na povečan promet zaradi izkopa v Planici. Ljudi zanima, če se
bi dalo skleniti kakšen dogovor s podjetji, za sofinanciranje pri adaptaciji cest.
Janez Hrovat: pojasni, da vsak plača cestno takso in lahko uporablja cesto, ni pa
odgovoren za stanje cest.
Mihael Vilman: zanima ga, kako je s plačilom komunalne takse za ljudi, ki začasno bivajo
izven občine.
Franci Koražijo: mu odgovarja, da je po zakonu določeno, da plačuješ komunalno takso
tam, kjer si stalo prijavljen.
Ad.3.
SKLEP 05/05:
Sprejme se zapisnik 4. seje sveta KS.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.4.
SKLEP 05/06:
Sprejme se zapisnik 1. izredne seje sveta KS.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.5.
Bogdan Janša: predstavil je gradivo, ki se nanaša na našo KS. Na novo je dodana projektna
dokumentacija za obnovo vrtca v Mojstrani v višini 20.000 EUR. Zmanjšuje se na postavkah
zelenice in novoletna okrasitev na področju celotne občine. In nekaj manj za vzdrževanje
meteorne kanalizacije. Obravnavali so tudi OPPN travnik v Mojstrani. Občina se je na tem
področju izborila dodatno zemljišče za dograditev vrtca. Pojavlja pa se težava. Če bi se ta
naselje aktiviral bi nastalo pomanjkanje pitne vode. Problem bi nastal pri celotni
komunalni infrastrukturi.
Najemnine so se za 10 – 15% znižale, tako da bodo tudi najemniki občinskih zemljišč dobili
anekse z novimi cenami.
V Kamnah, kjer se je delala avtobusna postaja je bilo potrebno ukiniti status javnega
dobra. S strani občanov je prišlo kar nekaj ponudb za odkup občinskega zemljišča. Stvari so
v teku.
Jože Dovžan: dopolnjuje, da smo v stavbi KS dobili novo najemnico. To je frizerka Simona
Potočnik z Dovja.
SKLEP 05/07:
Člani sveta KS so se seznanili z gradivom za 4. sejo OS in nanj nimajo nobenih pripomb.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.6.
Franci Koražija: pove, da čaka še zadnje soglasje za podrtje lipe. Pred letom dni smo
posadili novo lipo in s tem zadovoljili zahtevam, za posaditev nove lipe. Predlog je bil, da
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se v sodelovanju z osnovno šolo zdrav les ohrani in iz njega naredijo lesorezi, klop in miza
za ohranitev spomina na lipo.
SKLEP 05/08:
Člani sveta KS se strinjajo, da se lipa ob stari šoli na Dovjem podre. Iz zdravega lesa
lipe pa bodo lokalni obrtniki in umetniki naredili lesoreze, klopi in mizo.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.7.
Člani sveta so podali svoje predloge za obnovo cest v obdobju 2014-2018. Po zaključeni
razpravi si člani sveta KS sklenili:
SKLEP 05/09:
Člani sveta KS predlagajo za plan obnove cest za obdobje 2014-2018 naslednje ceste:
- cesta skozi vas Dovje, od Dovje 10 do Dovje 41 (JP 690412)
- dokončanje ceste na Delavski ulici, od Delavske ulice 22 naprej (LK 190841)
- makadamska cesta pod Grančiščem (JP 690639)
- cesta čez hudournik Krmarca v Zgornji Radovni
- cesta od ulice Janeza Polda 2 pa do ulice Janeza Polda 14 (JP 690675).
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.8.
Izidor Podgornik: poziva svetnika, da na seji OS pridobita odgovor glede civilne zaščite, ki
se vleče že iz preteklega mandata. Predlaga sprejetje sklepa:
SKLEP 05/10:
Člani sveta KS se strinjajo, da Jože Dovžan na seji OS vpraša, kako v naši občini deluje
civilna zaščita.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Damjan Kogovšek: čistilna naprava stane tri do štiri tisoč evrov in je očitno dražje kot
priklop na kanalizacijsko omrežje. Sprejme se sklep:
SKLEP 05/11:
Člani sveta KS se strinjajo, da Bogdan Janša na seji OS poda pobudo za ponovno
preučitev sofinanciranja malih čistilnih naprav.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Seja je bila zaključena ob 23:00 uri.
Zapisala:
Valerija Krznarič

Predsednik
KS Dovje - Mojstrana
Franci Koražija l.r.
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