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.: 2016/Zapisnik 10. seje sveta KS Dovje - Mojstrana
Datum: 29.03.2016

ZAPISNIK
10. seje sveta KS Dovje – Mojstrana, ki je bila v torek, 29.03.2016 ob 19.00
uri v sejni sobi KS Dovje-Mojstrana.
PRISOTNI: Damjan Kogovšek, Jože Dovžan, Bogdan Janša, Franci Koražija in Izidor
Podgornik.
ODSOTNI: Mihael Vilman in Martin Pavlovčič.
POSEBEJ VABLJENI: podžupan Blaž Knific, Monika Lihteneger in Egidija Košir Mrovlje –
občinska uprava.

DNEVNI RED:
1. Predstavitev idejne zasnove za pločnik Dovje
2. Asfaltiranje poti na parceli št. 19955/1 k.o. Dovje
3. Poslovanje pošte v Mojstrani
4. Delovanje ambulante v Mojstrani
5. Ureditev spominskega parka na Dovjem
6. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje sveta KS Dovje Mojstrana
7. Pregled in obravnava gradiva za 11. sejo OS, ki bo dne 30.3.2016
8. Pregled sklepov sprejetih na preteklih sejah in realizacija le-teh
9. Razno
Seja je bila posneta na elektronski medij.
Predsednik je navzoče najprej lepo pozdravil in predstavil dnevni red za 10. sejo sveta KS.
Zaradi naknadno prijetega gradiva, predsednik predlaga dopolnitev 2. točka.
SKLEP 10/01:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana se strinjajo z dopolnitvijo 2. točke dnevnega reda.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 1.
Monika Lihteneger: Na kratko predstavi idejno zasnovo za izgradnjo pločnika na Dovški
gobeli. Pove, da je prva varianta najboljša izmed vseh petih. Potekala bi po desni strani v
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smeri vožnje na Dovje. Ta varianta je najdražja, vendar najprimernejša. Pri tej varianti ne
bi bilo potrebo prečkati ceste. Poleg tega je kar nekaj zemlje v lasti Občine Kranjska Gora,
kar zmanjša znesek odkupa zemljišč.
Blaž Knific: Predlaga, da se na sestanek povabi vse lastnike zemljišč, kjer se jim bo
predstavi projekt. Pove, da se bodo korenine požagane lipe odstranile in obnovila se bo
stara šola na Dovjem. Ko bo vse zaključeno bo nastal lep vhod na Dovje.
Po krajši razpravi so člani sveta sklenili:
SKLEP 10/02:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana podpirajo 1. varianto idejne zasnove pločnika Dovje.
Predlagajo, da se skliče informativni sestanek z lastniki, ki bo 5.4.2016 ob 19.00 uri v
sejni sobi KS Dovje Mojstrana.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 2.
Predsednik predstavi prejeti dopis ga. Helene Lah, v katerem ponuja sofinanciranje
asfaltiranja ceste do svoje hiše.
Egidija Košir Mrovlje: Preveriti je potrebno ali ima dostop iz državne ceste ali stranske.
Franci Koražija: izraža mnenje, da ima vsak državljan pravico do javne infrastrukture,
če je plačal vse komunalne prispevke.
Blaž Knific: pove, da je to dostop do individualne hiše. Da je veliko neasfaltiranih
dovozov, ki vodijo do več hiš. Pove, da je praksa, da lahko lastniki sofinancirajo 1/3 zneska
in so tako obravnavani prednostno.
Razvila se je razprava okoli prejetih dopisov. Člani sveta so sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP 10/03:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana se strinjajo, da se naredi predračun in preverijo pravne
podlage, nato pa se ga. Lah Heleno povabi na razgovor glede sofinanciranja dovozne
poti.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP 10/04:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana se strinjajo, da se naredi predračun in preveri pravne
podlage, nato pa se g. Vrevc Matjaža povabi na razgovor glede sofinanciranja dovozne
ceste.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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SKLEP 10/05:
Člani sveta KS se strinjajo, da strokovna služba občine pregleda situacijo na terenu in
najde možno rešitev. Prosilcem za javno razsvetljavo na naslovu Dovje 114 pa da
odgovor, da bodo pristopili k reševanju njihove prošnje.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 3.
Predsednik naredi krajši uvod glede prakse zapiranja poslovalnic Pošte Slovenije. Pove, da
naj bi bila pošta v Mojstrani odprta toliko časa, dokler se ne dobi nekoga, da bo to prevzel.
Predlaga sklic zbora krajanov na to temo. Povabi naj se predstavnike Pošte in se jih
poskuša z dobrimi argumenti prepričati, da pošta v Mojstrani ostane.
Izidor Podgornik:
Pove, da je na internetni strani Pošte Slovenije prebral, da je pošta v 100% lasti države RS.
Pritisniti je potrebno na državo in na vodstvo pošte. Na Hrušici so se krajani uprli in
obdržali pošto.
Egidija Košir Mrovlje:
Pove, da so bili predstavniki pošte pri županu in da bi bilo potrebno najprej njega
povprašati, kaj so se dogovorili. Pošta posluje po zakonu o gospodarskih družbah. Oni
zagovarjajo premično pošto, kot je v Ratečah. Pošta je gospodarski subjekt in se sami
odločajo kako bodo poslovali.
Franci Koražija:
Zadolži Izidorja Podgornika, da stopi v kontakt s Hrušičani in ugotovi, koko jim je uspelo
zadržati pošto.
Po razpravi je bil sprejet sklep:
SKLEP 10/06:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana se strinjajo, da se zaradi zaprtja pošte v Mojstrani
19.4.2016 ob 19.00 uri v dvorani KUD na Dovjem skliče zbor krajanov. Na zbor se
povabi vodstvo Pošte Slovenije.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 4.
Predsednik prebere odgovor Občine Kranjska Gora na dopis KS Dovje Mojstrana v zvezi z
delovanjem ambulante v Mojstrani.
Izidor Podgornik: predlaga, da bi se organiziralo srečanje med dr. Letonjem, županom in
svetniki SK. Ambulanta bi morala delati kot včasih.
Po razpravi so člani sveta sklenili:
SKLEP 10/07:
Člani sveta KS se strinjajo, da se skliče sestanek v zvezi z ambulanto v Mojstrani, na
katerega se povabi direktorja OZG, župana, oba podžupana, člane sveta KS in vse
svetnike OS z območja naše krajevne skupnosti.
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Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 5.
Predsednik pove, da je bil na pobudo Zveze borcev za vrednote NOV opravljen ogled
spominskega parka na Dovjem. Vpleten je bil tudi Zavod za varstvo Kulture, kar je vse
skupaj zapletlo.
Monika Lihteneger: pove, da je Arburetum dal svoje mnenje. Ker so zelo zasedeni, bodo
drevesa prišli obrezati maja.
SKLEP 10/08:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana se strinjajo, da je v zvezi z ureditvijo spominskega
parka na Dovjem predsednik KS v stiku z Vlasto Skumavc Rabič in da spremlja izvedbo
del.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP 10/09:
Člani sveta KS se strinjajo, da se na naslednjo sejo povabi Rolanda Brajiča in Boštjana
Pristavca v zvezi s problematiko prometa na Delavski ulici in na ulici Jakoba Aljaža.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 7.
Bogdan Janša in Blaž Knific sta na kratko predstavila gradivo za 11. sejo OS. Bolj podrobno
sta se dotaknila rebalansa in postavk, ki so vezane na našo KS. Razvila se je debata okoli
spremembe odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora.
Damjan Kogovšek: opozarja na nevarnost mostu v Radovni. Lahko pride do zamašitve cevi,
kar bi lahko ogrozilo življenja.
SKLEP 10/09:
Člani sveta KS so seznanjeni z gradivom za 11. sejo OS.
Sklep je bil sprejet soglasno
Ad. 8.
Predsednik je preletel seznam sprejetih sklepov v tem mandatu. Ugotavlja, da je bilo
večino sklepov realiziranih. Ostali bodo realizirani v bližnji prihodnosti.
Ad.9.
Joža Dovžan: predlaga, da se za čistilno akcijo poveča propaganda, da se bo vključilo čim
več ljudi. Pove tudi, da ima Agrarna skupnost namen vrtičkarje na Boru v jeseni odstraniti.
Izidor Podgornik: podaja ugotovitev, da na kulturni praznik niso visele zastave na mnogih
objektih, pa bi morale.
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Seja je bila zaključena ob 21:20 uri.

Zapisala:
VALERIJA KRZNARIČ, dipl.org.menedž.
Strokovni sodelavec VI

Predsednik
KS Dovje - Mojstrana
Franci Koražija
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