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

Savska cesta 1, 4281 Mojstrana

Datum: 27.3.2018

ZAPISNIK
19. seje sveta KS Dovje Mojstrana, ki je potekala v ponedeljek, 26.3.2018 ob 19:00 uri v
sejni sobi Krajevne skupnosti Dovje Mojstrana.

Prisotni: Izidor Podgornik, Franci Koražija, Jože Dovžan in Damjan Kogovšek
Odsotni: Miha Vilman in Martin Pavlovčič
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 18. seja KS Dovje Mojstrana
2. Pregled gradiva za 22. sejo OS, ki bo 28.3.2018
3. Razno

Predsednik je vse prisotne najprej lepo pozdravil, predstavil dnevni red in zapisnik 18. seje
sveta KS Dovje Mojstrana.
SKLEP 19/01:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana potrjujejo dnevni red za 19. sejo.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP 19/02:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana potrjujejo zapisnik 18. seje sveta KS Dovje Mojstrana.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K 2. točki
Izidor Podgornik: poda pripombo na vprašanje, ki ga je na 21. seji OS postavil svetnik Jure
Žerjav.
K 3. točki
Franci Koražija: izrazi mnenje, da bi bilo dobro, če bi se v krajih začelo zaračunavati parkirno.
S pobranim denarjem bi se lahko zgradila nova parkirna mesta in odprla nova delovna mesta.
Jože Dovžan: pove, da se pripravlja prometni elaborat. Na podlagi tega elaborata se bo potem
tudi zaračunavalo parkiranje.
Razvila se je krajša razprava, po kateri so člani sprejeli naslednji sklep.
SKLEP 19/03:

Člani sveta KS Dovje Mojstrana predlagajo, da se na območju KS Dovje Mojstrana čim
preje uredi režim javnih parkirišč, ki bo plačljiv. Domačinom pa se podelijo nalepke za
brezplačno parkiranje.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Jože Dovžan: poroča, kaj so govorili na odboru za gospodarstvo. Poudari, da je na Dovjem
potrebno najti rešitev zaradi nedostopnosti zgornjega dela vasi v primeru intervencij.
Franci Koražija: glede na proračun, ga je zmotilo razmerje denarja, ki je namenjen KUD Jaka
Rabič in KPD Josipa Lavtižarja. Morda bi se pridobila dodatna sredstva, mogoče za dokončanje
podstrešja, prenove stranišč ali izdelavo klančine za invalide. Opozarja, da je KUD Jaka Rabič
financiran z javnih sredstev, na plakatih pa se KUD ne omenja, piše le, da Aljažev prosvetni
dom vabi na prireditev. Društvo je potrebno uradno opozoriti na napako.
SKLEP 19/04:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana predlagajo, da se v bodoče uredijo poti na novem delu
pokopališča v tlakovani del, zaradi lažjega dostopa invalidov in izvajanja zimske službe.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Jože Dovžan: vezano na poročilo RAGOR-ja ga moti, da ni nobenih novih vsebin. Zaradi
povečanja števila kolesarjev bi bilo potrebno postaviti več usmerjevalnih tabel na kolesarskih
poteh. Na najbolj frekventnih točkah, bi bilo potrebno postaviti informativne table.
Izidor Podgornik: izraža svoje mnenje glede na poročilo policijske postaje Kranjska Gora.
Želi večjo prisotnost policistov v kraju, predvsem v večernih urah.
Jože Dovžan: pove, da se v parku ponovno dogaja vandalizem. Prav tako tudi na trgu
Olimpijcev.
Izidor Podgornik: vezano na poročilo MIR bi želel izvedeti, koliko plačilnih nalogov so
napisali lastnikom psov zaradi ne pobiranja iztrebkov?
SKLEP 19/05:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana potrjujejo gradivo za 22. sejo OS in se z njim strinjajo.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K 3. točki
Jože Dovžan: opozarja na nezakonito postavljene WC-je na koncu prodov. Želi, da se reši
problematika vrtičkarjev na boru.
Izidor Podgornik: hiša družine Nemeček pri Rosu je ogrožena zaradi erozije brežine. Potrebno
je pregledati strugo zaradi poplavne varnosti nepremičnin na tem območju.

Franci Koražija: poziva k aktivnem pristopu k izgradnji vrtca v Mojstrani. Tako kot je bilo
rečeno že na 18. seji, želi od občine predvideno časovnico izvedbe projekta.

Seja je bila zaključena ob 21:00.

Zapisala:
Valerija Krznarič
Strokovna sodelavka VII/1
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