OBČINA KRNJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
DOVJE – MOJSTRANA

Savska cesta 1, 4281 Mojstrana
Tel.:, fax: 04 5891 184
www.kranjska-gora.si
ksmojstrana@kranjska-gora.si
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ZAPISNIK
Zbor občanov za območje KS Dovje – Mojstrana, ki je bil v sredo, 17.04.2013, ob 18.00 uri,
v Slovenskem planinskem muzeju.
Prisotnih je bilo 51 krajanov – lista prisotnosti je priloga zapisnika.
Prisotni člani občinske uprave: Jure Žerjav, Rajko Puš, Boštjan Pristavec, Jože Zupančič,
Valerija Krznarič – tajnica KS.

Župan je vse prisotne lepo pozdravil, ugotovil, da je Zbor sklepčen in se jim zahvalil za
udeležbo. Prisotnim je obvestil, da se Zbor občanov snema in zaprosil, da se vsak govorec
najprej predstavi. Predstavil je goste, ki so bili povabljeni za Zbor občanov. To so: ga.
Henrika Zupan, direktorica JPK, g. Robert Bizjak, direktor ČD SHW komunalno podjetje
d.o.o. in g. Gregor Jarkovič – občinski inšpektor (MIR).

1.
2.
3.
4.
5.

-

-

Predlagan in potrjen je bil naslednji dnevni red:
Informacije o investicijah v letu 2013 na območju KS Dovje – Mojstrana
Informacije Javnega podjetja komunala
Informacije o odvajanju in čiščenju odpadnih voda
Informacije Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Vprašanja in pobude krajanov

K točki 1.
Župan je prisotnim naštel investicije, ki so planirane za leto 2013 v KS Dovje – Mojstrana.
To so:
Obnova ceste v Zgornji Radovni mimo Štularja v dolžini 1 km. Za obnovo omenjene ceste
Občina kandira tudi na razpisu Razvoj podeželja. Ne glede na izid razpisa, bo omenjen
odsek ceste obnovljen. Vrednost investicije je cca. 128.000 EUR.
Most čez reko Bistrico v Fabrki, ki je bil porušen ob povodni jeseni 2012. Za nov most je
namenjenih cca. 60.000 EUR.
Fekalna kanalizacija Vatiš (Podkepa). Investicija v višini cca. 240.000 EUR.
Izdelava projekta za pločnik na Belci v vrednosti 10.000 EUR.
V izvajanju je postopek za odkup zemljišč in postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja
za vodohram Dovje.
Obnova opornega zidu na pokopališču na Dovjem.
Nekaj manjših investicij, kot so: obnova teniških igrišč, uta za balinarje in nekaj investicij
v vrtec.
Z državo je bil podpisan dogovor o sofinanciranju državnih cest na območju Mojstrane, kjer
poteka kanalizacijski kolektor. Občina bo sofinancirala obnovo v višini 145.000 EUR.
Obnova ceste naj bi stekla že v tem letu.
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Investicija Direkcije za ceste za izgradnjo še zadnjega dela kolesarske povezave v naši
občini, to je povezava med Mojstrano in Hrušico.
Tako bodo investicije v letu 2013, ki jih bo izvedla Občina znašale cca. 620.000 EUR.
K točki 2.
Najprej je direktorica JPK na kratko predstavila dejavnosti v preteklem obdobju.
Zimska služba je bila zaradi velikih količin snega zelo zaposlena. S tem so seveda povezani
tudi dodatni stroški, ki jih bo Občina morala zagotoviti z rebalansom proračuna. To so
stroški v višini 200.000 EUR.
JPK je začelo tudi že s pometanjem cest, krpanjem udarnih jam. Pomladi bodo poskrbeli
za vzdrževanje in urejanje zelenic, ter z nasaditvijo gredic.
Na področju pokopališča se bo obnovila skodla na delu opornega zidu. Na pokopališču in v
poslovilnih vežicah bo poskrbljeno za redno vzdrževanje.
Na področju vodooskrbe lahko rečemo, da se vsi kraji KS oskrbujejo z zelo kvalitetno pitno
vodo. Kot je že župan omenil, je v postopku izgradnja vodohrama Dovje, s to investicijo se
bo zagotovila zadostna količina vode.
Na področju ravnanja z odpadki ne bo bistvenih sprememb. V tem času poteka akcija
odvoza kosovnih odpadkov in zelenega odreza. Na enem od ekoloških otokov se bo postavil
dodaten zabojnik za zbiranje še uporabnih oblačil in kuhinjskega tekstila. Ga. Zupan je
opozorila na težave z ekološkimi otoki. Tu gre za nepravilno odlaganje odpadkov, kar
predstavlja problematiko v celotni občini. V KS pa je najbolj problematičen ekološki otok
ob trgovini Mercator. Otok je stalno onesnažen. Komunalni delavci ga redno čistijo, a
vseeno je tam vedno zelo onesnaženo. Prišle so tudi že pritožbe s strani Mercatorja. Če se
ta problematika ne bo uredila do Mercator zahteval odmik kontejnerjev.
Zastavljena vprašanja pod točko 2.:
Izidor Podgornik:
Ima pripombo na odprtje pisarne KS Dovje – Mojstrana in na izvajanje nalog, ki jih ima KS v
primeru pogreba.
Ga. Zupan je obrazložila, da vse poteka kot običajno in da niso dobili nobeni pritožb.
Občina Kranjska Gora je vsem izvajalcem pogrebnih služb, ki posegajo na naše območje
poslala obvestilo, da je za pokop na pokopališču na Dovjem izrecno zadolženo JPK, ki je
upravljalec pokopališče in ima s podjetjem Jeko-In d.o.o. podpisano pogodbo o izvajanju
pogrebne dejavnosti.
Direktor Rajko Puš je obrazložil, da je prišlo do reorganizacije v občini in da so uradne ure,
tako kot piše na vratih.
Blaž Knific:
Podal je pripombo k odpiralnem času pisarne KS.
Čebašek Jože:
Zanima ga kdaj se bodo popravile luknje, ki so bile že pred leti označene za popravilo, a je
ostalo le pri označbah.
Ga. Zupan je povedala, da bodo šli v mesecu maju na teren. Zakrpali bodo najbolj
poškodovane dele v celotni občini, seveda pa je to vezano na proračunska sredstva, ki so
namenjena za krpanje udornih jam.
Bogdan Janša:
Kako se pride do zneska, ki je potreben za krpanje udornih jam?
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Ga. Zupan mu je odgovorila, da so proračun sprejemali na Občinskem svetu in kot svetnik
je bil prisoten tudi on.
Župan je povedal, da so pač ceste v slabem stanju. Samo nujno potreben znesek se
namenja za krpanje udornih jam. Preostal denar pa se raje nameni za celovito obnavljajo
cest, ki se v občini obnavljajo na način, da se ob obnovi zamenja tudi vsa infrastruktura.
Mihael Kerstnik:
Pridružuje se pobudi, da se v Zgornjesavcu objavi obvestilo o pogrebni službi. Kritika na
neenotnost in slabo delovanje Sveta KS Dovje – Mojstrana in občinskih svetnikov iz naše KS.
Ga. Zupan je dodala, da so na spletni strani JPK vsi potrebni podatki in napotki v primeru
smrti svojcev.
Blaž Knific:
Ne strinja se z izjavo g. Kerstnika. Navaja dejstva, kaj vse so v sklopu KS naredili v
preteklih letih. ga. Zupan je predlagal, da bi bilo potrebno dodatno obveščanje krajanov in
dodaten nadzor nad ločevanjem odpadkov – kontroliranje in preverjanje smetnjakov.
Zanima ga, kako imajo v planu ureditev klančine iz starega dela pokopališča.
Ga. Zupan odgovarja: JPK bo uredilo klančino – krpanje asfalta in ureditev ograje. Vsebina
zabojnikov in vrečk se redno pregledujejo. Zabojnike z neprimerno vsebino se ne odpelje
in se lastnika obvesti in tudi kaznuje.
Župan je pohvalil prebivalce celotne občine, saj smo prepolovili količino odlaganih smeti
na Mali Mežaklji.
Franci Koražija:
Predlaga tehtanje odpadkov.
Ga. Zupan odgovarja, da bi za vzpostavitev takega sistema potrebovalo veliko denarja.
Prav tako pa ima pomisleke, da bi se ob takem načinu začelo podtikanje odpadkov.
France Voga:
Se strinja z direktorico JPK glede podtikanja odpadkov – izkušnje nemških gostov kampa.
Govori o cenejšem zbiranju ne ločenih odpadkov, saj tukaj odpade največji strošek, kar je
odvoz odpadkov.
Ga. Zupan odgovarja, da uredba, ki se pripravlja glede ločevanja odpadkov ni usmerjena v
tak način zbiranja odpadkov.
Župan dodaja, da je Občina samo izvajalec državnih uredb in ne more in ne sme delovati
po svoje.
Bogdan Janša:
Ali je v ceno cca. 11 EUR za odvoz bioloških odpadkov všteto tudi pranje zabojnika?
Ga. Zupan potrjuje, da je v to ceno zajeto tudi pranje zabojnikov in to 4 krat letno.
Lojevec Marjana:
Ali je že znana cena priklopa na kanalizacijo v Vatišu?
Rajko Puš odgovarja, da je cena priklopa cca. 1.097 EUR.
Sonja Mirtič:
Pohvala komunalnemu podjetju za njihovo delo in sodelovanje. Zahvala zimski službi, a ob
enem naproša, naj se sneg ne rini v ograje in pred vhode. Ob tako velikih količinah snega
kot letos bo potrebno sneg odvažati. Govori o napredku glede osveščenosti in veliko
manjšega onesnaževanja okolja z odpadki. Zavzema se, da ekološki otok pred Mercatorjem
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ostane. Svetnike nagovarja naj
bodo enotni in skladni, naj se ne prepirajo
in naj nekaj več naredijo za svojo KS in ob enem tudi za občino.
Ga. Zupan odgovarja, da je bil pogoj postavitve eko otoka pri Mercatorju, čista okolica.
Komunala se trudi vzdrževati čistočo, vendar morajo tudi vaščani sami poskrbeti za to.

Jožica Mlakar:
Ali obstajajo števci za vrtno vodo, ki naj bi bila cenejša?
Ga. Zupan odgovarja, da je cena za vodo enotna.
Izidor Podgornik:
Replika ga. Mirtiči, da se svetniki ne kregajo. Ob enem pa sprašuje, če je možna
predstavitev pranja kontejnerjev za biološke odpadke.
Ga. Zupan odgovarja, da ga lahko obvestijo, ko bodo izvajali to storitev in bo lahko videl,
kako to poteka.
Močnik Peter:
V sobotah ko je veliko turistov, vse smeti odlagajo na otoku pri Mercatorju, predlaga, da so
v tem času prisotni redarji in kaznujejo prekrškarje.
Župan še enkrat poudarja, da je tukaj velik problem turisti in občasni prebivalci, ki smeti
odlagajo vsepovsod.
G. Močnika zanima tudi, kakšna pooblastila ima dimnikar. Pri njem je slikal notranje
prostore. Ali je to dovoljeno?
Tako ga. Zupan kot g. Puš odgovarjata, da takih pooblastil sigurno nima.
Izidor Podgornik:
Predlaga direktorju občinske uprave, da naj v Zgornjesavcu objavi članek glede
dimnikarstva Dovertel.
Direktor mu odgovarja, da članek lahko samo prekopira in zamenja datume, saj so o tem
že pisali v Zgornjesavcu.
G. Jarkovič poziva, naj bodo krajani previdni in naj se za obisk dimnikarja dogovorijo s
tajništvom podjetja.
Milena Djurić:
Kako se obnesejo kuponi za zelen odrez? Ali je možno, da bi bil odvoz zelenega odreza
dvakrat letno?
Komunala je dobila kar nekaj kuponov. Odvoz zelenega odreza bo jutri. V odloku je
zapisano, da je odvoz enkrat letno. Lahko bi bil tudi večkrat vendar se s tem povečajo
studi stroški. Drugače pa je možno zeleni odrez vsak delovni dan oddati v zbirnem centru.
Lojevec Marjana:
Ali je možna kontrola dimnikarske službe?
Ga. Zupan predlaga, da se obrne na požarnega inšpektorja, ker to ni v pristojnosti občine.
Stane Brus:
Je razložil, da se je z dimnikarstvom dogovoril, da pride samo dvakrat na leto. Napisati je
moral dopis, da on tako želi.
Franci Koražija:
Podaja svoje izkušnje glede dimnikarstva in načina, kako se izogne pregleda.
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K točki 3.
g. Bizjak, direktor ČD SHW komunalno podjetje d.o.o. je v nekaj stavkih strnil trenutno
stanje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Poroča, da je kanalizacijski
kolektor zaključen, da je gradnja zaključena in uporabno dovoljenje pridobljeno. V
letošnjem letu bodo nadaljevali delo v Vatišah. Za urediti sta še dva zemljišča. Projektna
dokumentacija je gotova. Gradbeno dovoljenje se pričakuje v roku enega meseca ali
meseca in pol, potem pa se lahko začne z izvedbo del. Če bo šlo vse po planih, bi se to
jesen prebivalci že lahko priklopili na sistem.
Do leta 2017 se bodo na strnjenih območjih, vsi tisti, ki ne bodo priklopljeni zaradi
tehničnih ali katerih koli drugih razlogov, morali opremiti z malo čistilno napravo, ki pa ni
samo enkraten strošek. Te naprave je potrebno vzdrževati in jih na tri leta tudi prazniti.
Na območjih vodnih zajetji so obvezne zaprte greznice. To se nanaša predvsem na Zg.
Radovno. Okoli vodnih zajetji je obvezna zaprta greznica. V to območje spadata samo 2 do
tri hiše.
Še vedno se pojavljajo težave s črpališčem pri »Požgancu« v Mojstrani metanja odlaganja
neustreznih stvari v kanalizacijo.
Direktor občinske uprave je na projektorju pokazal slike, kaj vse se je našlo v črpališču pri
»Požgancu«.
Tolar Marjan:
Zanima ga če vržemo kuhinjsko krpa v straniščno školjko, ali jo požre? On trdi, da ne.
g. Bizjak odgovarja, da je bilo to črpališče generalno obnovljeno. Postavljena je bila nova
omarica. Strošek vsega skupaj je bil 20.000 EUR.
g. Potočnik:
Zakaj sploh rabimo črpališče? Glede na gravitacijo, bi moralo vse odteči, kot odteka reka
Sava.
g. Bizjak mu poskuša obrazložiti, da je glede na zahtevan padec, narejeno kot je
zahtevano. Župan prekine pogovor in obrazloži, da se je projektiral in gradil sistem od leta
1998 do leta 2000. Leta 2013 ne bomo delali novega sistema, ker imamo problem na enem
črpališču. G. Bizjak nadaljuje zgodbo o gradnji sistema, pridobivanju soglasji in navaja
razloge, zakaj je bilo potrebno graditi črpališča.
Tolar Marjan:
Pridružuje se pogovoru in g. Bizjaka sprašuje, če ima mogoče kakšen predlog, kako bi rešili
to problematiko, da ne bi vsi prebivalci območja izpadli kot packi.
G. Bizjak navaja, da bi lahko vgradili rešetke ali pa avtomatske grablja, a vse to je
povezano z velikimi stroški. Problem so posamezniki. Predlaga, da se čim več govori o tej
problematiki, tako bodo ljudje počasi dojeli, da se to ne dela.
Zajšek Janez:
Je podal svoje izkušnje, kdaj vse je ve eni uri priplavalo po kanalizaciji.
g. Bizjak dodaja, da dodatne stroške povzroča tudi črpanje umazanije. Za odvoz teh
odpadkov se plačuje kar visok znesek, ki se prenese na uporabnike.
Oblak Marjan:
Zanima ga, kje je določeno prvo vodno območje.
g. Bizjak odgovarja, da je to določeno z državno uredbo. Zg. Radovna pade v tretje zbirno
območje. Le pri iztoku pitne vode, je ožje območje.
Direktor občinske uprave je povedal, da Občina pripravlja sestanek s krajani Zg. Radovne.
Župan pove, da bosta vsakemu lastniku objekta dani dve možnosti, in sicer: da tako kot za
priklop na kanalizacijo plača komunalni prispevek in potem plačuje kanalščino, kot vsi
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ostali prebivalci občine. Enkrat na
tri leta mu koncesionar sprazni čistilno
napravo. Lahko pa se odločijo, da sami postavijo malo čistilno napravo in potem tudi sami
skrbijo za vzdrževanje in odvoz.
Izidor Podgornik:
Včasih je bilo problematično črpališče »Topolino«, zdaj pa kar na enkrat nič več. Zdaj je
problematično črpališče pri »Požgancu«. Navaja izkušnje kot hišnik v OŠ Mojstrana, kaj gre
skozi straniščno školjko in kaj ne. Predlaga, da se pregleduje vse, ki imajo zbirne jaške v
hišah.
G. Bizjak mu odgovarja, da imajo vsi novi objekti zbirne jaške in da tako pregledovanje ni
mogoče.
g. Blenkuš:
Navaja urejenost cest in cestne infrastrukture v bližnjih občinah. Kako so po izgradnji
kanalizacijskega omrežja uredili ceste.
Župan odgovarja, da je bila naša občina prva, ki je imela tak kanalizacijski sistem. Da
druge občine gradijo po krajih, pri nas pa se je gradilo vse na enkrat. To je bil velik
finančni zalogaj, zato so se ceste postav8ile v prvotno stanje, ne pa v celoti preplastile in
obnovile.
Blaž Knific:
Pridružil se je pogovoru in navaja kako se to gradi v Občini Žirovnica.
Franci Koražija:
Zanima ga, do kdaj je sklenjena koncesija in kako bo izdelan kataster kanalizacije?
Župan odgovarja, da koncesionarju poteče pogodba leta 2017 in da je kataster kanalizacije
že izdelan.

K točki 4.
g. Gregor Jarkovič – občinski inšpektor (MIR) je podal kratko poročilo preteklih dejavnosti
na področju KS Dovje – Mojstrana. Dotaknil se je teme dimnikarstva in primera, ki ga je
navedel g. Močnik. Krajane opozarja naj bodo previdni, saj se je v preteklosti zgodilo že
kar nekaj ropov na našem ob območju. Povedal je, da MIR, tako kot je že povedala ga.
Zupan, pregleduje zabojnike in tiste, ki odpadkov ne ločujejo tudi kaznuje.
Mirtič Sonja:
Podala je pritožbo glede pasjih iztrebkov. Podala je pobuda za več smetnjakov za pasje
iztrebke in potrebo po kaznovanju posameznikov, ki ne čistijo za svojimi kuži. Prav tako je
omenila problem neprivezanih kužev.
g. Jarkovič je pojasnil, da je tako eno kot drugo dejanje kaznivo. Lastniki psov so dolžni
počistiti za svojimi ljubljenčki. Prav tako morajo biti psi ves čas na povodcu. Poziva
krajane, naj kršitelje prijavijo.
Blaž Knific:
Popravil je g. Jerkoviča glede njegove navedbe, o pregledovanju zabojnikov.
Peter Močnik:
Ponovno se je razvil pogovor glede pristojnosti dimnikarjev, kaj smejo in kaj ne.
G. Jarkovič je še enkrat pozval krajane, naj bodo previdni, koga spuščajo v stanovanja.
Melita Djurić:
Oglasila se je s pritožbo glede parkiranja v križišču pri gostilni Lajka.
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g. Jarkovič odgovarja, da večkrat kaznujejo tiste, ki nepravilno parkirajo. Sankcije ne
zaležejo prav veliko. Po kakšnem tednu je spet vse po starem.
Zajšek Janez:
Dodaja, daje problem nepravilnega parkiranja tudi
predvsem pozimi zrelo otežuje delo zimski službi.

na drugih lokacijah po kraju. To

K točki 5.
Zajšek Janez:
Zanima ga ali je pridobljen denar za obnovo ceste v Zg. Radovni.
Župan mu odgovarja, da se je Občina prijavila na razpis za razvoj podeželja. So zelo
optimistični, da bodo ta sredstva dobili.
Lojevec Marjana:
Sprašuje kdo je lastnik Lipa. Podaja predlog, da bi tam polnili vodo. Prav tako sprašuje
kako je glede odvoza peska iz Save.
Župan odgovarja, da je cena za Lip kljub temu, da jo je lastnik spustil še vedno precej
visoka. Glede polnjenja vode – je ideja, ki pa je težko izvedljiva. Pesek iz Save se ne sme
odvažati. Za čiščenje vodotokov je pristojna država. Problem je tudi v tem, da ni nikogar,
ki bi odkupil pesek.
Franci Voga:
Zanima ga kdaj bo narejena javna razsvetljava na gobeli od kampa do Dovja?
Župan odgovarja, da je izgradnja javne razsvetljave in pločnika na tem območju vključena
v plan za leto 2014.
Mirtič Sonja:
Zanima jo, kdaj bo urejena cesta v Vrata, kdo čisti struge v Vratih in kdo dobi denar od
parkirnine?
Župan pove, da se je zahvaliti g. Erženu za tako hitro obnovo. Cesto bodo začeli plužiti
jutri. Za čiščenje struge v Vratih je odgovorna država.
g. Skumavc:
Zanima ga, kdaj bo postavljen most v »fabrki« in kdaj bo urejena brežina reke Bistrice.
Župan obrazloži, da se čaka odločitev, ali bo stroške krila država. Če temu ne bo tako so
sredstva za obnovo zagotovljena v proračunu.
Izidor Podgornik:
Zanima ga, zakaj ni plezalne stene v OŠ Mojstrana in zakaj ni zunanje igrišče v velikosti, ki
jih zahtevajo standardi FIB-e?
Na vprašanje glede plezalne stene odgovori g. Mirko Eržen, predsednik planinskega društva
Dovje – Mojstrana. Pove, da v času gradnje telovadnice niso bili zainteresirani za delo z
otroci na področju plezanja, tako da so se odločili, da stene ne potrebujejo. Povedal je, da
so se mnenja od takrat spremenila. Da imajo namen postaviti plezalno steno. Nekaj
sredstev bo prispevalo PD, nekaj pa tudi GRS Mojstrana.
Mihael Kerstnik:
Zanima ga, ali je že izdela prostorski načrt.
Boštjan Pristavec odgovarja, da je potrebno izdelati še načrt poplavne ogroženosti in
konzervatorski na črt.
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Marjan Tolar:
Zanima ga, kako je s hotelom v Mojstrani.
Župan mu odgovarja, da je to privatna investicija in da Občina ne more nič. Navaja močan
vpliv krize.
Franci Koražija:
Zanima ga, kdaj bo dokončana investicija v Kulturni dom na Dovjem.
Župan odgovarja, da v skladu s proračunom. Da je denarja vedno manj in da je potrebno
pretehtati in se odločiti katera investicija ima prioriteto.

Zbor občanov je bil zaključen ob 22.00 uri.

ŽUPAN:
Jure Žerjav, prof.
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