OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA

Savska cesta 1, 4281 Mojstrana

Datum: 13.11.2017

ZAPISNIK
18. seje sveta KS Dovje Mojstrana, ki je potekala v ponedeljek, 13.11.2017 ob 19:00 uri v
sejni sobi Krajevne skupnosti Dovje Mojstrana.

Prisotni: Izidor Podgornik, Martin Pavlovčič, Franci Koražija, Jože Dovžan in Damjan
Kogovšek
Odsotni: Miha Vilman
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 17. seja KS Dovje Mojstrana
2. Potrditev predloga proračuna za leto 2018
3. Razno

Predsednik je vse prisotne najprej lepo pozdravil, predstavil dnevni red in zapisnik 17. seje
sveta KS Dovje Mojstrana.
K 1. točki
Franci Koražija: vezano na zapisnik 17. seje sveta KS pove, da so se 12.9.2017 dobili s
predstavniki DUBT. Zahvaljuje se Martinu Pavlovčiču, ki mu je posredoval slike kamiona, ki
je pripeljal plastiko v bivši KO-OP. DUBT je pokazal interes, da bodo oni pospravili smeti. Iz
dogajanj je razvidno, da gospod Kreutz še vedno opravlja neko dejavnost. Govori pa se tudi,
da je Kreutz zainteresiran za nakup še preostalega dela zemljišča. DUBT-ju je bilo tudi
ponujeno, da bi bila občina pripravljena za primerno ceno odkupiti celotno zemljišče.
Pomembno je, da se je začelo nekaj premikati, zadevam bomo še naprej sledili.
Izidor Podgornik: ima pripombo na zapisnik in sicer, da še vedno ni popravljen zapis
vprašanja Martina Pavlovčiča glede elektra.
SKLEP 18/01:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana potrjujejo dnevni red za 18. sejo.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP 18/02:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana potrjujejo zapisnik 17. seje KS Dovje Mojstrana s
popravkom vprašanja Martina Pavlovčiča glede elektra.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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K 2. točki
Jože Dovžan: na kratko predstavi proračun. Dotakne se novogradnje vrtca v Mojstrani in
stare mesarije na Dovjem.
Franci Koražija: predlaga, da se v stari mesariji uredi info točka namenjena obiskovalcem
naših krajev.
Razvila se je krajša razprava na temo novogradnje vrtca. Predlaga se tudi ureditev pitnika,
kjer si bodo obiskovalci lahko natočili vodo.
Martin Pavlovčil: predlaga, da se ohranjajo zelene površine. Že tako bo Mojstrana v
prihodnjih letih polno zaparkirana. Razvila se je krajša razprava.
SKLEP 18/03:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana želijo, da se pri projektu izgradnje vrtca v Mojstrani
dopiše še predvidena časovnica izvedenih del.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP 18/04:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana želijo, da se v stari mesnici uredi info točka odprtega
tipa, z zgodovinskimi obeležji, informacijami o nastanitvah in ureditvijo pitnika. Zaradi
možnosti vandalizma, naj bi se v nočnem času info točka zaklepala.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP 18/05:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana želijo, da se v letu 2018 dokončata Kurirska in Poldova
ulica v Mojstrani.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Damjan Kogovšek: meni, da morajo biti parkirišča na točkah, kjer se kaj dogaja. Gostinci
nimajo nič od tega, če je parkirišče oddaljeno od lokalov.
Franci Koražija: se na kratko dotakne teme Katre na Dovjem, ki je bila obravnavana tudi na
zadnji seji občinskega sveta. S 1.11.2017 je na občino poslal dopis o odpovedi pogodbe
Razvojne zadruge Dovje z Občino Kranjska Gora. Prisotnim razloži celotno zgodovino
razvojne zadruge od začetka do danes.
SKLEP 18/06:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana potrjujejo predlog proračuna za leto 2018 z
upoštevanjem sklepov št. 18/03, 18/04 in 18/05.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K 3. točki
Jože Dovžan: pove, da so bili s projektantom na mostu v Fabrki. Obljubljeno je, da bo mreža
postavljena do začetka jaslic. Problem so stopnice, ki so jih fabrčani sami naredili.

SKLEP 18/07:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana zahtevajo, da se do Božiča na mostu v Fabrki namesti
zaščitna mreža.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Damjan Kogovšek: pozdravlja gesto župana glede brezplačnih kart za osnovnošolce. Ne zdi
pa se mu pošteno, da otroci iz Mojstrane, ki bodo dobili smučarske karte, ne bodo mogli
smučati v Kranjski Gori, če v Mojstrani me bo snega.
SKLEP 18/09:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana predlagajo, da bi v primeru, ko smučišče v Mojstrani
ne bo zasneženo, otroci iz OŠ Mojstrana lahko koristili karte na smučiščih v Kranjski
Gori.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Izidor Podgornik: prosi svetnika Jožeta Dovžana za odgovor svetnika Jureta Žerjava in
svetnice Vesne Kovačičeva na njegovo vprašanje kot podpredsednika Sveta KS Dovje
Mojstrana. V zvezi s proračunskim denarjem je bilo na seji pripomba glede cest. On je leta
2013 dal izjavo, da je zelo srečen, ker je vse ceste v KS Dovje Mojstrana asfaltiral v svojem
mandatu. Razvila se je razprava.
Franci Koražija: prebere dopis, ki ga je na KS Dovje Mojstrana posredoval direktor
Komunale. Z dopisom se je Gasilsko društvo Dovje obrnilo na Komunal s prošnjo, za
obrezanje grmičevja in dreves na območju spomenika Jakobu Aljažu. Po razpravi so člani
sklenili
SKLEP 18/10:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana predlagajo, da se moteče grmovnice in drevje pri
spomeniku Jakobu Aljažu odstranijo in posadijo nove tako, da bo omogočen dostop z
gasilskim vozilom do jaška.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Jože Dovžan: opozori na ureditev pokopališča na Dovjem. Dostope na novem pokopališču bi
bilo potrebno tlakovati, tako kot je na starem delu. Stavba na starem pokopališču se mora
urediti.
Na temo pokopališče in mrliške vežic se je razvila razprava, po kateri so člani sprejeli sklep.
SKLEP 18/11:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana predlagajo, da se v naslednjem letu urediti drugo
mrliško vežico in dodaten prostor za shranjevanje orodja.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Seja je bila zaključena ob 20:52.

Zapisala:
Valerija Krznarič
Strokovna sodelavka VII
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