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AGRARNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA
Agrarna skupnost Dovje-Mojstrana je s svojim ponovnim aktivnim delovanjem pričela v
osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je so se pričele vzpostavljati razmere za materialne pogoje
delovanja. Močan zamah pa je v delovanje vnesla denacionalizacija premoženja kar je predstavljalo
ne samo velik organizacijski zalogaj, pač pa tudi obilo vztrajnega in napornega dela za uveljavljanje
pravic agrarnih upravičencev, ki pa še ni končano.
Agrarna skupnost Dovje-Mojstrana se posebno skrbno ukvarja z ohranjenem visokogorskih
pašnikov in planin, kar se odraža ne zgolj v izgradnji novega hleva z bivalnim prostorom na Dovški
Babi, skrbnim vzdrževanjem hleva na Vrtaški planini, pač pa tudi z ureditvijo planin, s čimer
bistveno pripomore k vzpostavljanjem pogojev za gospodarno rabo in nenazadnje za ustrezen izgled
kulturne krajine. S tem praktično uresničuje tiste doktrine Alpske konvencije in zakonitosti
zavarovanih območij, ki jih sicer velikokrat doživljamo zgolj na teoretičnih osnovah. S
prizadevnim delom in materialnim odrekanjem, so agrarni upravičenci uspeli urediti lastniška
razmerja hleva na Belem polju in doma Agrarne skupnosti, ki so ga zgledno posodobili in s tem
prispevali k urejenosti kraja.
Izboljšane materialne pogoje delovanja pa Agrarna skupnost Dovje-Mojstrana uspešno deli s
potrebami kraja, saj so izdatno pomagali ob različnih priložnostih. Tako so materialno pomagali
prostovoljnima gasilskima društvoma na Dovjem in v Mojstrani pri nabavi gasilske opreme in
ureditvi prostorov, solidarno so pomagali vaščanom, ki jih je prizadel požar ali pa druge osebne
stiske.
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dovje AS Dovje-Mojstrana konkretno pomaga že vrsto let, pa
naj si bo to na materialnem ali na finančnem področju. Vsako leto nam za občne zbore in razne
druge dejavnosti brezplačno posoja svoje prostore, prav tako je nesebično poskrbela, da sta naša
stara gasilska vozova (letnik 1906 1934) in ostala na Dovjem in sicer v njihovi garaži, saj zanju
nismo našli drugega prostora. Kot v preteklosti so tudi leta 2000 s podarjenim lesom pomembno
pomagali, da smo lahko kupili novo vozilo za gašenje gozdnih požarov. Odlično sodelovanje med
društvoma pa so potrdili tudi lani, ko smo se pri nabavi novega gasilskega vozila znašli v navidez
nerešljivem položaju. Posodili so nam 7.000,00 Eur, nato pa naš dolg takoj odpisali. S svojim
dobrim imenom so pomagali tudi pri izvedbi rebalansa občinskega proračuna, ter nam tako
omogočili dodatna sredstva za novo gasilsko vozilo. Letos so na lastno pobudo organizirali čiščenje
sicer državnega potoka v Večernicah in k sodelovanju povabili naše društvo in KUD Jaka Rabič, ter
v zameno za pomoč prispevali finančna sredstva za servis gasilskega vozila, ter kulturnemu društvu
za nakup novih narodnih noš. Njihove pomoči pa smo bili deležni tudi pri izvedbi naše 120 letnice
avgusta lani. Naše delovanje in obstoj bi bila brez pomoči AS Dovje-Mojstrana precej bolj otežena.
Agrarna skupnost Dovje-Mojstrana zgledno sodeluje tudi z ostalimi društvi v kraju, tako pri izvedbi
različnih prireditev kot tudi pri drugih potrebah v kraju, ki zahteva združevanje moči. Zato lahko
upravičeno rečemo, da so vrata Agrarne skupnosti odprta za vse, ki pri svojem delu potrebujejo
takšno in drugačno pomoč.

Odstopilo garažne prostore za GRS Mojstrana
Delo Agrarne skupnosti je tudi tesno vezano na sodelovanje z zunanjimi institucijami, saj je velik
del dejavnosti vezano na področje Triglavskega narodnega parka. Dosedanje uspešno usklajevanje
interesov in prizadevanj, je nedvomno garancija, da bo Agrarna skupnost še naprej trden člen
skupnega družbenega prizadevanja , pa tudi Občine Kranjska Gora, da bo lep gorski svet, ne glede
na lastnino, še vedno skupno dobro in pribežališče vseh, ki si utrujeni od vsakdanjega tempa
življenja iščejo miren kotiček sprostitve.
Za posebne zasluge na področju prizadevanja za ohranjanje kulturne dediščine in
solidarnosti Občinski svet Občine Kranjska Gora AGRARNI SKUPNOSTI DOVJE
MOJSTRANA podeljuje PRIZNANJE OBČINE KRANJSKA GORA.

