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ZAPISNIK
Zapisnik 16. seje sveta KS Dovje Mojstrana, ki je potekala v ponedeljek,
31.7.2017 ob 19:00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Dovje Mojstrana.

Prisotni: Jože Dovžan, Izidor Podgornik, Martin Pavlovčič in Franci Koražija.
Odsotni: Miha Vilman in Damjan Kogovšek
Prisotni posebej vabljeni: Sonja Mirtič, Matjaž Podlipnik, Franci Zima , Miro Eržen, Slavko Rabič,
Jože Martinjak in Bogdan Janša.
Dnevni red:
1. Zaprtje pošte v Mojstrani

Predsednik je vse prisotne najprej lepo pozdravil in predstavil dnevni red.
K 1. točki
Predsednik pove, da so o tej tem že lansko leto govorili na seji KS in tudi na zboru krajanov. Ker Pošta
do sedaj še ni našla nikogar, ki bi prevzel pošto, se je ponovno obrnila na Občino in KS. Ker se nihče
ni javil, so se odločili, da bodo pošto preoblikovali v pismonoško pošto. Poštna številka ostane enaka,
tako kot tudi vse poštne storitve. Interes KS in občine je, da bi pošto poskušali prepričati, da še naprej
iščejo koncesionarja ali pa jo sami vodijo naprej.
Razvila se je razprava, v kateri so sodelovali vsi prisotni.
Slavko Rabič: Pošta je sponzor na raznih dogodkih, se pravi, da denar ima. Pošta bi morala področja,
ki so v minusu, financirati iz dela, ki je v plusu.
Franci Koražija: poudarja, da je pošta svoj pravni subjekt in lahko dela kar hoče. Vseeno podpira
mnenje Slavka Rabiča.
Jože Dovžan: smo največja KS v občini. V mesecu juniju je bilo v naši dolini 30% več turistov.
Turisti bodo še zmeraj iskali pošto.
Miro Eržen: del KS leži v TNP, ki se smatra za demografsko ogrožena območja. Država je obljubila,
da si bo prizadevala, da se zadeve na teh območjih ne bodo poslabševale. Tukaj je predvsem Zgornja
Radovna. Neka odločnost pri tem mora biti, saj izvajajo dejavnost, ki je v javnem interesu.
Franci Zima: na Pošti naj premislijo, zakaj imajo tako drago provizijo za položnice. Vsi položnice
plačujejo drugod.
Matjaž Podlipnik: v lanskem letu je bil naš kraj izbran kot 3. najboljši izletniški kraj v državi. Letos
kandidirano za prvo mesto. Pošta je ena od storitev, ki jih turist pričakuje. Turisti pošto v kraju
pričakujejo. TD podpira, da se pošta ohrani, kot je sedaj.
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Bogdan Janša: predlaga, da bi šli do tistih, ki so bili v enakem položaju, kot smo sedaj mi in jim je
uspelo ohraniti pošto.
Sonja Mirtič: poštarje so že večkrat oropali. Sedaj pa bodo vsi vedeli, kdaj in kje bo čakal. Tudi
poštarju je potrebno zagotoviti varnost.
Jože Martinjak: vse dokumente moramo pošiljati dnevno v originalih svoji računovodkinji. Ji bom
moral to sedaj dostavljati osebno?
Predsednik iz dopisa Pošte Slovenije, ki je bil poslan na občino prebere, kako deluje pismonoška
pošta.
SKLEP 16/01:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana smo se seznanili z dopisom Pošte Slovenije prejetim dne
4.7.2017. Sklicali smo sejo KS, na katero so bili povabljeni predstavniki vseh društev in ustanov
v KS Dovje Mojstrana. Na seji smo sprejeli sklep, da ne želimo zaprtja pošte oz. kakeršnega koli
preoblikovana pošte. Zahtevamo, da pošta ostane v taki obliki in vsebini, kot do sedaj.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Bogdan Janša: predlaga, da se v septembrski številki Zgornjesavca objavi sklep, ki je bil danes
sprejet.
Sonja Mirtič: predlaga, da podpredsednik KS zbere vse podpise predstavnikov društev in ustanov v
naši KS.
Izidor Podgornik: strinja se s predlogom Sonje Mirtič.
Martin Pavlovčič: zanima ga, kaj je sedaj s tem, kar dela elektro?
Razvila se je krajša razprava na to temo.
Jože Dovžan: v bivšem KO-OP-u je ekološka bomba. Kaj če zagori? Zahtevati moramo od občine, da
se to končno uredi.
Sonja Mirtič: s predsednikom KS sva se dogovorila, da bi v začetku oktobra sklicali okroglo mizo na
to temo. Poklicali bi medije.
Bogdan Janša: mediji bi se sedaj takoj odzvali, saj je polovica Slovenije gorela. Če bomo predolgo
čakali, ne bo več aktualno.
Razvila se je krajša razprava na to temo.

Seja je bila zaključena 19:55.
Zapisala
Valerija Krznarič, dipl.org.menedž.
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