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 8. seje sveta KS Dovje - Mojstrana
Datum: 15.09.2015

ZAPISNIK
8. seje sveta KS Dovje – Mojstrana, ki je bila v ponedeljek, 14.09.2015 ob
20.00 uri v sejni sobi KS Dovje-Mojstrana.
PRISOTNI: Damjan Kogovšek, Mihael Vilman, Jože Dovžan, Franci Koražija, Martin
Pavlovčič in Izidor Podgornik.
ODSOTNI: Bogdan Janša
POSEBEJ VABLJENI: Župan Janez Hrovat, podžupan Blaž Knific, predsednik Agrarne
skupnosti Slavko Rabič.

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje sveta KS Dovje – Mojstrana.
2. Poročilo Izidorja Podgornika o obisku strank.
3. Predstavitev projektov, ki se in se bodo izvajali na območju KS Dovje
Mojstrana, ki jih bosta predstavila podžupana.
4. Pregled in obravnava gradiva za 7. sejo OS, ki bo dne 23.09.2015.
5. Predlogi za vsebino podstrani KS Dovje Mojstrana na novi internetni strani
Občine Kranjska Gora.
6. Ideje in pobude članov sveta KS.
Seja je bila posneta na elektronski medij.
Predsednik je navzoče najprej lepo pozdravil in predlagal dopolnitev dnevnega reda za 8.
sejo sveta KS.
SKLEP 08/01:
Dnevni red se v 3. točki dopolni s temo Vodohran Dovje, 6. točka pa s temo Predlogi za
proračun za leto 2016.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.1
Miha Vilman: Sprašuje, kaj je z znaki za omejitev hitrosti – pobuda na 7. seji? Pove, da je
govoril s policistom Brajičem, ki pravi, da bodo to tematiko obravnavali tudi na sestanku
SPV.
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SKLEP 08/02:
Sprejet je bil zapisnik 7. seje sveta KS Dovje – Mojstrana.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 2
Izidor Podgornik: Najprej prosi, da se na oglasno desko ponovno obesi obvestilo o uradni
urah. Nato pove, da se je pri njem na uradnih urah oglasila ga. Breda Lumpert in podala
naslednje pritožbe:
- Ogorčena je nad košnjo trave okoli avtobusne postaje v Vatišu in smeti, ki
ležijo okoli nje.
- Velik problem predstavlja meteorna voda, ki se nabira na cesti, ker so jaški
zamašeni.
- Pritožuje se glede ignorantskega vedenja Elektra, ki ne upoštevajo
sklenjenih dogovorov.
Razvila se je krajša razprava. Glede Elektra Krajevna skupnost nima nobenih pooblastil, da
bi lahko ukrepala. V zvezi z meteorno vodo, pa so člani sveta KS sprejeli
SKLEP 08/03:
Podžupan Blaž Knific, član sveta KS Izidor Podgornik in predsednik Agrarne skupnosti
Slavko Rabič si bodo ogledali situacijo na terenu. Istočasno si bodo ogledali tudi hrib za
hišami v Vatišu, s katerega so se zaradi poškodb, ki so nastale ob žledu, proti hišam
kotalile skale in s skupnimi močni rešili nastalo problematiko.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP 08/04:
Gospe Lumpert se pošlje odgovor o ukrepih, ki jih bo izvedla Krajevna skupnost v
sodelovanju z Občino.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 3.
Ker se je podžupan Bogdan Janša zaradi službenih obveznosti opravičil, je Župan Janez
Hrovat prisotnim predstavil projekte, ki se in se še bodo izvajali na območju KS Dovje
Mojstrana. Ti projekti so:
-

Prostorska strategija občine: zaradi omejitev s strani zakonov, predvsem
naravovarstvenih, ne bo mogoče izvesti kar nekaj planiranih sprememb.

-

Strategija turizma: tukaj zelo dobro sodelujejo s
Dovje Mojstrana, ki so podali veliko dobrih idej.

-

Parkirišče na Dovjem: v prvi fazi se bo naredilo cca. 15 parkirnih mest od
Sluga pa do Kramarja. Istočasno se bo preplastil tudi del ceste na tem
območju.

-

Ferate Grančišče: izbran je bil izvajalec, to je Brane Pečar. Investitor bo
Infrasport, s feratami pa bo upravljal Društvo gorskih vodnikov. Ferate naj bi
bile dokončane pred zimo.

Turističnim društvom
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-

Proda Mojstrana: zaradi visokih cen stavbnega zemljišča v lasti Športne unije
se bo projekt zapeljal nekoliko drugače in se tudi časovno zavlekel.

-

Tehnološka učna pot Kreda: v jeseni in pomladi prihodnje leto, se bo uredilo
območje Krede. Uredila se bo pretok, mostički, klopi in okolica.

-

Občinske ceste: ravno je bila dokončana cesta mimo Jereba. Asfaltirala se
bo makadamska cesta pod Grančiščem. Za Šmercovo hošo se bo uredila pot
za pešce in kolesarje. V Podkužah se bo asfaltirala cesta od glavne ceste do
kolesarske in se uredila javna razsvetljava. V Zgornji Radovni se bo na trasi
od transformatorja do Kogovska, ob polaganju kabla na novo postavila tudi
javna razsvetljava. Od Oblaka do Kogovska se bo poglobil vodovod, zaradi
zmrzovanja pozimi. Istočasno se bo dala notri instalacijska cev, po kateri se
bo lahko tudi kasneje napeljal kabel za kabelsko televizijo, če Telemacha
sedaj ne bo imel interesa. Cesta od Psnaka pa do hudournika Kotarce in
Krmarce se bo preplastila še letos, od tam naprej pa do Guharja pa
prihodnje leto. Za to preplastitev bodo prosili za sofinanciranje državo, ker
gre tukaj za državno cesto.

-

Na območju Topolinota se bo uredila vstopna info točka. V planu je viseči
most, ki bo povezoval Topolino in kolesarsko pot, postavila se bo tabla
območja Dovje Mojstrana, uredile se bodo klopi, zelenice, igrala za otroke,
plezalna atrakcija z Aljaževim stolpom na vrhu. To območje bo upravljalo
Turistično društvo Dovje Mojstrana, ki bo z agrarno skupnostjo sklenil
pogodbo.

-

Slovenski planinski muzej: zaradi upada obiska bo potrebno dopolniti
program z atraktivnimi dogodki in bolj povezati s turizmom. Kaže se
možnost za ureditev prostora v Mlačci nasproti balinišče namenjen učnim
taborom.

-

Vodohran Dovje: zaradi težavnega območja se kopičijo nepredvidena
dodatna dela. Kljub temu se bo vodohran dokončal.

Blaž Knific: je povedal, da je govoril z lastniki nesojenega hotela v Mojstrani. V prihodnjih
dneh se bodo dobili na sestanku z županom. V rebalansu je tudi rezerviran denar za ograjo
na Mojstranški gobeli.
Slavko Rabič: pove, da je pogodba za Grančišč že podpisana. Župana in Krajevno skupnost
prosi za pomoč pri reševanju težav z vrtičkarji na Prodah. Sprašuje tudi, kdaj se bo
dokončala sanacija struge Save, ki je bila poškodovana v neurju novembra 2012.
Ad. 4.
Župan je na hitro preletel gradivo za občinsko sejo.
Ad. 5.
Na razpravi za 5. točko so se člani sveta KS odločili, da se na spletno stran poleg koledarja
doda še podstran »obvestila«.
Ad. 6.
Pod šesto točko so člani sveta podali nekaj predlogov za proračun za leto 2016.
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Jože Dovžan: pove, da mu je Bogdan Janša obljubil lokomotivo, ki bi jo postavili na
nekdanjo traso železniške proge, na območje kjer je stala Švigelnova vahtnica. Govoril je
tudi z lastnico Kolesarskega počivališča Sonček, ki je pripravljena lokal prestaviti tako da
bi skupaj z lokomotivo nastala neka zgodba.
Izidor Podgornik sprašuje, zakaj v ambulanti v Mojstrani ni zdravnika?
SKLEP 08/05:
Člani sveta KS želijo, da svetnik Jože Dovžan na seji OS vpraša, kako se bo reševala
problematika ambulante v Mojstrani - zakaj ni več zdravnika?
Sklep je bil sprejet soglasno.
Jože Dovžan: predlaga postavitev tabel ob kolesarski poti, ki označujejo oddaljenost od
znamenitosti, sosednjih krajev,… Podaja tudi pobudo za povečanje novoletne okrasitve
vasi. Sprašuje, kakšni so pogoji za nakup novoletnih lučk za občane.
Predlaga se tudi asfaltiranje ceste skozi Dovje in postavitev otroškega igrišča na Dovjem.

Seja je bila zaključena ob 22:30 uri.

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

Predsednik
KS Dovje - Mojstrana
Franci Koražija
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