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.:
Datum: 21.06.2016

ZAPISNIK
11. seje sveta KS Dovje – Mojstrana, ki je bila v ponedeljek, 20.06.2016 ob
20.00 uri v sejni sobi KS Dovje-Mojstrana.
PRISOTNI: Damjan Kogovšek, Jože Dovžan, Franci Koražija in Izidor Podgornik.
ODSOTNI: Mihael Vilman in Martin Pavlovčič.

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje sveta KS Dovje Mojstrana
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. izredne seje sveta KS Dovje Mojstrana
3. Pregled gradiva za 12. sejo OS, ki bo dne 22.6.2016
4. Razno
Seja je bila posneta na elektronski medij.
Predsednik je navzoče najprej lepo pozdravil in predstavil dnevni red za 11. sejo sveta KS.
Ad. 1.
Jože Dovžan: pove, da bo TD Dovje Mojstrana prevzel pošto v Mojstrani.
Izidor Podgornik: bil je na občnem zboru TD Dovje Mojstrani. Slišati je bilo kar nekaj kritik
na delo KS (vezano na pošto).
Franci Koražija: KS je naredil vse, kar je bilo v naši moči. Pozdravlja novico, da bo TD
prevzel pošto v Mojstrani. Od tukaj naprej pa se KS ne bo več vmešaval, saj sta sedaj
sogovornika TD in Pošta Slovenije.
SKLEP 11/01:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana potrjujejo zapisnik 10. seje KS.
(3 glasov za, 1 proti)
Ad. 2.
Zapisnik 3. izredne seje je bil pregledan.
Ad. 3.
Jože Dovžan na kratko predstavi gradivo za 12. sejo OS. Pove, da se bo odkupila zemlja,
kjer je avtobusna postaja v Mojstrani. Cesta nasproti gostilne Rožca se bo uredila, saj je
občinska.
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Franci Koražija: z Izidorjem sta šla pogledati to cesto. Prijava inšpektoratu je bila
predana na MIR, saj gre za občinsko cesto. Vsak, ki bo uporabljal makadansko cesto (za
spravitev lesa), bo moral za seboj počistit. V Fabrki sta si ogledala tudi jašek.
Jože Dovžan: pove, da se bo odkupila pot do trga v Mojstrani. Ker projekt še ni oddan se
bo denar za odkup zemljišča za pločnik Dovje planiral v naslednjem letu. Opozoril je tudi
na to, da Planinsko društvo ne pobira več parkirnine v Vratih. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP 11/02:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana od Občine Kranjska Gora pričakujejo, da začne
razmišljati o ureditvi plačljivega vstopov v dolino Vrata v smislu umirjanja prometa v
alpskih dolinah.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP 11/03:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana se strinjajo, da Joža Dovžan na seji OS vpraša, če ima
most v Fabrki uporabno dovoljenje.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Jože Dovžan: pove, da oskrbnih koče v Krmi želi, da bi bila koča odprta celo leto. Zanima
ga, če krajevna skupnost podpira to idejo?
Franci Koražija: idejo podpira, vendar mora o tem najprej odločati PD Javornik Koroška
Bela.
Izidor Podgornik: je mnenja, da je prehod kanalizacije iz WTE na komunalo prehiter.
Jože Dovžan: drugo leto bo turistično društvo praznovalo 110-letnico, prav bi bilo, da se
društvo predlaga za prejemnika občinske nagrade.
SKLEP 11/04:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana so seznanjeni z gradivom za OS in se z njim strinjajo,
razen v točkah na katere bo Joža Dovžan podal vprašanja na seji.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 4.
Franci Koražija: prebere dopis Bogdana Janša o odstopu z mesta člana sveta KS zaradi
nezdružljivosti funkcij podžupana in člana sveta KS.
Jože Dovžan: opozarja, da je potrebno projekte, ki so letos izpadli s proračuna, drugo leto
ponovno uvrstiti v plan za proračun.
Izidor Podgornik: sprašuje v kateri rebalans bo šel vrtec v Mojstrani? Opozarja, da je luč
nad parkiriščem krajevne skupnosti pokvarjena.
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Seja je bila zaključena ob 21:30 uri.

Zapisala:
Valerija Krznarič, dipl.org.menedž.
Strokovni sodelavec VI

Predsednik
KS Dovje - Mojstrana
Franci Koražija
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