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 6. seje sveta KS Dovje - Mojstrana
Datum: 20.04.2015

ZAPISNIK
6. seje sveta KS Dovje – Mojstrana, ki je bila v ponedeljek, 20.04.2015 ob
20.00 uri v sejni sobi KS Dovje-Mojstrana.
PRISOTNI: Jože Dovžan, Damjan Kogovšek, Mihael Vilman, Bogdan Janša, Martin Pavlovčič,
Franci Koražija in Izidor Podgornik.

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje sveta KS Dovje – Mojstrana.
2. Poročilo Izidorja Podgornika o obisku strank.
3. Pregled in obravnava gradiva za 5. sejo OS, ki bo dne 23.04.2015.
4. Pregled plana obnove cest 2015-2018, predlaganega s strani občine.
5. Razvojna zadruga Dovje.
6. Razno.
Seja je bila posneta na elektronski medij.
Predsednik sveta KS je najprej vse lepo pozdravil in predstavil dnevni red za 6. sejo sveta
KS.
Ad.1
Predsednik je povzel zapisnik 5. seje sveta KS.
Jože Dovžan: podaja odgovor na vprašanje glede civilne zaščite v občini. Pravi, da se
župan zaveda, da na tem področju ni bilo dovolj narejeno. V pripravi je reorganizacija
civilne zaščite.
Damjan Kogovšek: pove, da TNP nima dovolj denarja, da bi sofinanciral male čistilne
naprave na območjih TNP-ja.
Jože Dovžan: dodaja, da je na to temo podal vprašanje na seji. Župan odgovarja, da je za
to žal prepozno. Območje Radovne bi se moral reševati celovito, sedaj pa situacijo vsak
rešuje sam. Podoben primer je tudi Belca.
Obvešča tudi, da so pri pregledu Delavske ulice ugotovili, da je 60 m kanalizacije
zamašene. Prav tako opozarja na dogovorjen sestanek za ogled vežic na Dovjem.
SKLEP 06/01:
Sprejet je bil zapisnik 5. seje sveta KS Dovje – Mojstrana.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad. 2
Izidor Podgornik: poda poročilo o svojih dežurstvih. Krajanka Mojstrane je opozorila ne
resen problem zaradi smeti v bivšem KOOP-u.
Jože Dovžan: pove, da je g. Gabrielčič – lastnik apartmajev Onix, v imenu krajanov pisal
na ministrstva in upravno enoto. O tem ima cel elaborat. Župan je za rešitev tega
problema določil podžupana Blaža Knifica. Po končani razpravi so sklenili
SKLEP 06/02:
Člani sveta KS predlagajo, da podžupan Blaž Knific skliče sestanek z g. Gabrielčičem
glede smeti v bivšem KOOP-u.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Izidor Podgornik: pri njem se je oglasila Zinka Guzelj in prosila za pomoč občine pri
rušitvi na pol podrtega hleva na Dovjem.
SKLEP 06/03:
Člani sveta KS pooblaščajo Bogdana Janša, da se informira, kaj je možno narediti glede
rušenja starega hleva ga. Zinke Guzelj na Dovjem in gospo obvesti o tem.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Izidor Podgornik: pove, da ga je Marko Pezdirnik opozoril na uničeno kolesarsko stezo pri
Malniku na Belci, ki je posledica težke mehanizacije, ki je vozila po njej, ko so obnavljali
daljnovod.
SKLEP 06/04:
Člani sveta KS obveščajo Občino Kranjska Gora, da je kolesarska steza pri Malniku
močno poškodovana zaradi gradbenih strojev, ki so v času obnove daljnovoda vozili po
njej. Potrebna bo sanacija, da se ne bodo poškodbe še povečale.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Izidor Podgornik: Maks Klinar ga je opozoril na pot nad Oreharjem. S predsednikom KS in
Maksom so si šli ta območje ogledati.
Franci Koražija: Dogovoril se je s Henriko, da se preveri lastništvo parcele. Komunala je v
zameno za del zemljišča okoli vodohrana, obljubila čiščenje jaška.
Tajnica KS pove, da so dobili odgovor ARSO, glede čiščenja Sedučnikovega potoka, v
katerem je napisano, da so lastniki zemljišč, ki mejijo na potok, dolžni skrbeti za urejenost
potoka.
Kogovšek Damjan: v imenu Pašne skupnost Zg. Radovna sprašuje, če bi bilo možno, da se
pred Novakovem rovtu postavil znak za živino, v obeh smereh.
SKLEP 06/05:
Člani sveta KS prosijo pristojno službo na občini, da na DRSC prosi za postavitev dveh
znakov, ki opozarjajo na živino, na območju državne ceste v Radovno, pri Novakovem
rovtu.
Sklep je bil sprejet soglasno.

2

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

Ad. 3.

Predsednik prebere dnevni red seje OS. Bogdan Janša na kratko predstavi del
rebalansa, ki se nanaša na KS Dovje-Mojstrana. Predstavi tudi projekte, ki so mu
bili dodeljeni kot podžupanu. To je gorniški center Mojstrana, trg v Mojstrani,
parkirišče na Dovjem, vrtec v Mojstrani. Pove tudi, da poteka revizija kanalizacije.
TD ima interes za Triglavski gaj. Del tega območje je v lasti Športne unije. Izvedel
je, da je to stavbno zemljišče. Omeni tudi gradnjo druge cevi karavanškega
predora. Občina je podala svoje pripombe. Ocenjena so bila občinska stanovanja.
Kar nekaj je kandidatov za odkup le-teh. Pove, da je služba za okolje in prostor
pripravila kataloge vseh parcel in stavb v občinski lasti.
Jože Dovžan: pove, da bo LTO v prihodnosti reorganiziran. Ko direktorici poteče
mandat, bo turističnim društvom župan dal večjo veljavo.
Izidor Podgornik: pove, da je na Mojstranški gobeli padala ženska. Poziva, da se
uredi ograja.
Ad. 4.

Predsednik je iz zapisnika 5. seje prebral predloge, ki so bili posredovani na
Občino. Na to temo se je razvila razprava.
SKLEP 06/06:
Člani sveta KS predlagajo, da se Monika Lihteneger, podžupan Blaž Knific in predsednik
SK Franci Koražija še enkrat dobijo na sestanku in se dogovorijo glede plana cest za
obdobje 2014 – 2018.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 5.
Predsednik preda vodenje seje podpredsedniku. Kot predsednik Razvojne zadruge Dovje
poda podrobno poročilo o delu zadruge od kar je nastopil mesto predsednika. Po težkem
začetku, danes zadruga redno plačuje položnice. Pove, da so se odločili, da bodo gostinski
del dali v najem. Kar nekaj prireditev se odvija v vaškem jedru. Marsikatera od njih ima že
več desetletji dolgo tradicijo. Želijo si, da vaško jedro v sklopu s Katro zaživi. Zadruga je v
preteklosti že delala na različnih projektih, vendar si želijo, da bi bilo tega več. Člane
sveta KS sprašuje za njihovo mnenje glede nadaljnjega delovanja zadruge. Po razpravi so
člani sveta sklenili:
SKLEP 06/07:
Člani sveta KS so mnenja, da je Razvojna zadruga potrebna, vendar mora notranje
probleme reševati sama.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi, 1 član se je vzdržal glasovanja.
Ad. 6.
Predsednik prebere dopis Komisije za MVVI. Člani sveta podajo svoje predloge in po
zaključeni razpravi sklenejo sledeče:
SKLEP 06/08:
Člani sveta KS predlagajo Bogdana Janša za člana Sveta Triglavskega narodnega parka.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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SKLEP 06/09:
Člani sveta KS predlagajo Dovžan Joža za člana Nadzornega odbora Javnega podjetja
Komunala Kranjska Gora.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP 06/10:
Člani sveta KS predlagajo Francija Koražija za člana Sveta Javnega zavoda
Zgornjesavski muzej Jesenice.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi, 1 član se je vzdržal glasovanja.
Ad.7.
Izidor Podgornik: Poda svoje mnenje glede doma Viharnik (dopis v prilogi).
Seja je bila zaključena ob 22:00 uri.

Zapisala:
Valerija Krznarič

Predsednik
KS Dovje - Mojstrana
Franci Koražija l.r.
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