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ZAPISNIK

Zbora občanov za obrnočje KS Dovje Mojstrana, kj je bil v torek, 5.11.2019, ob 19.00 uri, v
Slovenskem planinskem muzeju.

Prisotnihje bilo 50 krajanov.

Prisotni člani občinske uprave: župan Janez Hrovat, podžupan Bogdan Janša, direktorica občinske
uprave Vesna Okršlar, vodja Službe za splošne in prernoženjsko pravne zadeve Egidija Košir Mrovlje,
predsednik KS Dovje Mojstrana Jože Dovžan, višji referent III za področje gradenj objektov in
infřastrukture Monika Lihteneger, direktor SP Komunala Kranjska Gora Blaž Knific in predstavnik
turizma Matjaž Podlipnik

Predsednik KS Jože Dovžan je yse prisotne lepo pozdravil in se jim zahvalil za udeležbo. Pozdravil
je predstavnike občine m komunale, ki so bili prisotni na zboru in jih pozval, predstavijo delo
preteklega leta in predvsern naslednjega leta. Posebnega dnevnega ruda ne bo. Besedo je predal
Zupanu.

Župan Jani Hrovat je prisotne lepo pozdravil na prvem zboru občanov v mandatu 20 18-2023. Še
posebej pozdravi yse, ki imajo radi naše kraje in s pomočjo katerih srno Mojstrano, Dovje, Radovno,
spet bolj povezali k matični Kranjski Gori. S tem se ne občuti več razlik med spodnjirn in zgornjirn
delorn občine. Tuch preostala tri leta se borno trudili, občino uspešno peljati naprej. da borno vsi
ponosni in da borno radi živeli od Mojstrane do Rateč.
Občina Kranjska Gora je še vedno ena najrnočnejših občin na občana, postaja yse boljša. Leta 2017
srno vrnili zadnji kredit in sedaj srno v družbi top 13 občin v Sloveniji. Skrbirno, daje občina fnančno
uravnotežena. V primem, da se borno kdaj zadolžili, se borno edino za gospodarsko potrebo zadevo, kj
bi občini dala dodatno vrednost. Trenutno take zadeve še ne vidim. So pa predhodniki gospodarili z
občino bolj po domače za kar se sedaj zagovarjarno tudi na Dunaju. Dokazali borno predvsem kako
grdo so ravnali z naravo in tudi z občinskirn denarjem.
V lanskern letu srno na kanalizacijo priklopili precej velikih projektov v naselju Kranjska Gora (hotel
Kompas in hotel Larix), ki sta bila priklopljena direktno v reko Savo. Enotni srno, da je gospodarske
jayne službe potrebno upravljati z občinsko službo, z občinskirni podjetji, ki morajo tudi svoj clobiček
oz. presežek vračat v dobrobit občanov. S podobno problematiko se srečujejo naši soseclje Jeseničani
na deponiji Mala Mežakla.
Občina Kranjska Gora nudi tudi izredno velike socialne transferje, tako v zdravstvu, oskrba na domu
in druge socialni transferji. Na tem področju srno v vrhu cele Slovenije. Naši občani so podprti z
rnaksimalnimi subvencijami občine. S takim delom borno nadaljevali.
V Mojstrani tudi letos uvajarno brezplačne srnučarske karte za osnovnošolce in dijake.
Tudi za gasilstvo in reševanje občina narnenja znatna sredstva. Društva so dobro oprernljena in se
lahko primerjarno tudi s sosednjimi državami. Gasilci pa narn tudi v veliki meri vračajo in pomagajo
pri naravnih nesrečah, požarih in reševanjih. Tudi pri dogodku na Belci so gasilci in lastniki težke
gradbene mehanizacije preprečili najhujše. Zal je kljub denarju namenjenem za zaplavno pregrado nad
žago Belca, izgradnja v letošnji jeseni odpadla. Bo pa po zagotovilih Ministrstva za okolje in prostor
in vodaijev izvedena takoj po zaključku zime. Izvedba pregrade zahteva izreden strokovni pristop.
Do sedanje dvakratno rniniranje je bilo uspešno in je tudi izboljšalo varnost. Občina suportira
izgradnjo tako gozdne ceste kot tudi miniranj s projekti in DDV-jem. Stroški so veliki.
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Z gasilci Mojstrana srno bili tudi v dogovoru za povečavo gasiiskega doma, ki sem jo tudi podprl. Se
pa s predlogom ni strinjalo vodstvo Gasilske zveze.

Dejavnosti, ki so sev letu 2019 izvajale na obrnočju KS Dovje Mojstrana:
- izgradnja pločnika na Dovjern,
- razširitev in obnova ceste mimo pokopališča na Dovjeín do Lip-a in asfaltiranje poti do mrliških

vežic,
- aktivnosti za ureditev prometa v dolino Vrata,
- dogovori s TNP za izgradnjo nove viseče brvi v Peričniku in ureditev poti do zgornjega slapa,
- ureditev avie iii WC-jev posvetnega doma na Dovjem,
- postavitev sodobnega obj ekta na Topolinu,
- ureditev travnika na sproti Topolina,
- izvedba projektne dokumentacije za sanacijo cest v Radovni,
- pomoč pri nakupu snežnih topov za srnučišče v Mojstrani,
- ureditev nekaterih kozolcev,
- izvedba projektne dokurnentacije za kolesarsko pot od Topolina do žičnice,
- odkupili srno opremo v Katri na Dovjern,
- v sodelovanju ZB in Lip Bled smo sanirali most v Vratih,
- izvedba obvozne gozdne ceste Belca-Jepca,
- ureditev mrliških vežic na Dovjem,

Zal v letu 2019 nisrno mogli pristopit k izgradnji vrtca, bo pa izgradnja potekala vletu 2020.

Za leto 2020 so planirane naslednje investicije:
- izgradnja vrtca v Mojstrani,
- povečava vodohrana na Skalci v Mlačci,
- izgradnja parkirišča in igrišča na Dovjem, v kolikor bo sprejet OPN,
- pešpot Dovje-Kraje v sklopu izgradnje zavijalnega pasu pri Topolinu,
- prenova cest v Radovni od Biščkovega klanca so Pocarjeve domačije,
- obnova cest, ki so bile poškodovane pri izgradnji kanalizacije,
- nadaljevanje sanacije skalnega podora Belca,
- vadbeni center na Prodih v Mojstrani,
- obnova kozoicev in tabel,
- razsvetljava avtobusnih postaj na Beici,

Župan pove, daje predvideno še kar nekaj manjših zadev.

Nato župan preda besedo podžupanu Bogdanu Janši, da pojasni v zvezi s projektom umirjanja
prometa v dolino Vrata.

Podžupan Bogdan Janša: pove, da je največja težava kar se tiče Vrat lastništvo državne ceste.
Občinski svet bo sprcjel narnero o prenosu lastništva dela te ceste na Občino. Za asfaltiranje srno že
pridobili naravovarstveno soglasje, kije usklajeno tudi s TNP.
Sredstva na strani clržave naj bi bila zagotovljena v proračunu za leto 2020. Prav tako irna Občina
zagotovljena sredstva v proračunu za teto 2020.
Za največje parkirišče pri bivši železniški postaji borno začel postopek pridobitve gradbenega
dovoijenja. Predvidena je tudi polnilnica za el. vozila in kolesarnica. V območju vseh parkirišč 50

predvidena avtobusna postajališča. V naslednji fazi je predvidena ureditev parkirišča pod žičnico. Vsi
projekti, kj so v obrnočju Triglavskega narodnega parka so bila predstavljena Ministrstvu za okolje in
prostor.
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Izmed štirih občin srno bili izbrani na razpisu za urejanje športne infrastrukture, športnik parkov, kjer
je osredni del parka nogometno igrišče. Projekt bo pripravila Občina skupaj s študenti Fakultete za
arhitekturo. Predstavljeno bo mdi v Zgornjesavcu. V sklopu projekta se rešuje tudi širše območje do
Save in kjer so vrtički. Želja, je tudi, da se kolesarsko stezo spelje skozi Mojstrani in mimo parka
Proda. Predvidenaje tudi obnova parka Tnglavski Gaj.
Kar se tiče kolesarske od Savškega rnosta do Mojstrane si prizadeva za njeno izgradnjo, saj je sama
cesta zelo nevarna.
Sprejetje OPNje tudi osnova za ureditev območja drsališča in njegovo nadkritje.

Predsednik KS Jože Dovžan se zahvali za izčrpno poročilo in prisotne pozove, da izrazijo svoje
pohvale in predloge, odpre razpravo.

Franci Koražija se je oglasil v zvezi z rclečirni obvestili. ki so bila izobešena po Mojstrani. V
nadaljevanju poda poročilo v zvezi s tem. Pove, da je leta 2009 Zadruga zabredla v hude težave. Jure
Zerjav in Cirila RabiČ ste me prepričala, da pomagam in posodirn zadrugi 130. 000 €. S strani Občine
je bilo obljubljeno 60.000 € nepovratnih sredstev. Ko sem prevzel Zadrugo je namesto 60.000 € prišlo
70.000 € izvršb. Zaradi moje obljube srno zadrugo saniral na mojo škodo. S takratno Zerjavovo ekipo
je bila opravljena cenitev vlaganja v hišo. Z denarjern, kj sem ga posodil Zadrugi je Zaclruga obnovila
kompletno yse instalacije, naredila kuhinjo po HASAP-U in podobno. OdplaČali srno prvi kredit, kj ga
je Zadruga najela za nabavo opreme. V pogodbi med Občino in zadrugo je bilo navedeno, da se ob
razhodu vlaganja najemnika v stavbo poplača. Na osnovi cenitvi je Zadruga dobila poplačano cca.
75.000 €. Od tega je cca 13.000 € plačala DDV, ostanek pa delno vrnila Franciju Koražiji in
gobarstvu. Nad poslovanjem Zadruge trenutno poteka revizija, kj lahko pripelje tuch do kakšnih
kazenskjh ovadb. Kar se tiče rdečih listov me moti edino, da se oseba, kijihje pisala ni podpisala.
Na koncu pa bi pozdravil ureditev nogometnega igrišča na Prodah.

Župan: pripomni, da se s takimi in drugačnimi listki samo kaže popularnost, tako negativna kot
pozitivna.

Sonja Mirtič: pohvali yse, kj so sodelovali v različnih projektih j se trudili da so se izpeljali in
dokončali. ZakljuČena so vzdrževalna dela na mostu Čez Triglavsko Bistrico.
Na Triglavu SO V mesecu oktobru postavili spominsko partizansko plošČo kjerje bil mejnik med ltalijo
in Kraljevino Jugoslavijo. V vseh krajevnih skupnostih srno ob dnevu spomina na mrtve položili
venčke in prižgali ekološke sveče.
Na koncu še vprašanje za predstavnike: Kako je z obnovo obzidja na pokopališČu na Dovjern in z
visokimi brezami, ki smetijo grobove? Predlagam, da se objekti bivšega hotela Triglav preuredijo v
dorn starejših občanov.

Župan: se zahvali ZB za pomoč in nadzor pri urejanju spomenikov. Zid na Dovjem srno že pred letom
in več skušali obnoviti, vendar so bile zahteve Zavoda za kulturno varstvo tako nemogoče, da srno
odstopili. Kar se tiče sekanja brez, pove, da se drevesa sekajo le po predhodni odobritvi kornisije. Se
mu pa zdi, daje park vzorno urejen. Občina si zelo žeh, da bi se končno rešil problem bivšega hotela
Triglav. Tudi problematiko KOOP-a skušarno nekako rešit. Pričakovali srno tudi malo več zanimanja s
stranj lokalnega gospodarstva.

Predsednik KS Jože Dovžan: pove, da KS vsem lastnikom črnih točk poslala vprašanje glede
ureditve le teh. Odgovor srno prejehi samo za Langarjevo vilo.
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Blaž Knific: Kranjska Gora postaja zanimiva za zunanje investitorje. Tudi glede hotela Triglav. naj bi
do konca leta prišlo do dogovora o odkupu.

Melita Djurič: zanima jo, če Občina razrnišlja o rnednarodnern statusu za krajevno skupnost za
gorniško vas, predvsem v smislu zaščite kraja. Da bi kraj ostal kot je, da ne bi prišlo do preveč tesnih
pozidav. Bilo bi fino, če bi Občina sprejela posebne prostorske akte, da bi izgled kraja zaščitila in
spodbudila tiste, ki lahko prispevajo k statusu gorniške vasi, gostince, lokalne proizvajalce in ostale.

Matjaž Podlipnik: seveda vsi razmišljamo v smen gorniške vasi Bersteigerdörfer in v ta namen se
pogovarjamo s koordinatorjern, kj je zadolžen za Slovenijo, kj je naš sokrajan Miro Eržen. 27.
novembra se odpravljamo na Jezersko, da preverirno, kako deluje od kar so ta status pridobili. Kakšni
50 plusi in kakšni so minusi. Posebnega interesa s strani turističnih delavcev za udeležbo na tej
ekskurziji ni bilo.

Župan: če se navežem na vidik arhitekture in prostorskega planiranja Občina dela na tem. da se
aktih te zadeve popravi in vnese varovalke. V primem, da pa lastniki dajo soglasja za pozidavo na
mejo, pa Občina nima nobene moči, da bito preprečila. Gradbena dovoljenja izdaja UE na Jesen icah.
Na Občini imamo tudi pogodbene urbanista, ki po svojih možnostih zadeve nadzira.
Kar se pa tiče gorniške vasi, srno mi gorniška vas že 100 let. Odločitev paje vaša na podlagi ogleda v
občini Jezersko. Na podlagi vaših opažanj in občutkov se borno skupaj odločili in podprli zadevo.

Podžupan Bogdan Janša: pove, da srno pni takih zadevah postali malo bolj previdni. Ne zagrabimo
takoj na prvo žogo, ampak si prej o zadevi prepričarno. Mojstranaje že sedaj gorniška vas in zadostuje
vsem zahtevam, zato borno, v kolikor bodo vtisi vseh udeležencev ekskurzije na Jezersko pozitivni,
odločitev, da se gre formalno v to, tudi podprli.

Mata Košir: glede na to, da sta Mojstrana in Dovje v vseh dokumentih opredeljena kot turistična
destinacija, planinska destinacija, da je Martuljek klirnatsko zdravilišče, da so Rateče nordijski center,
da je Kranjska Gora glavni center se mora prizadevat, da dobimo jme gorniške vasi.

Matjaž Podlipnik: Strokovna ekskurzija je narnenjena vsern, kj so vpleteni v planinski turizem na
Dovjem, v Mojstrani, na Belci in Radovni. S planinskim muzejern, s ferato, z lednim plezanjern v
Mlačci, z jzhodiščem v severno Triglavsko steno nad Lučam in nad Jezerskim. In če se pridruži še
Baška Grapa se sprašujem ali mi ta družba res da tak velik jrnjdž. Krajani rnorajo sprejeti, da je
planinski turizern in sonaravni turizern prava pot. Zelirno si tudj, da bi kmetje pristopili zraven in
prodajali kmečke viške.

Simona Lahajnar: imam vprašanje glede parkiranja avtodornov na parkirišču pri vrtcu. V poletni
sezoni je tam parkiranih tudi pet avtodomov. Ali irnamo koga. ki bito preprečil?

Blaž Knific: ta problern je obravnaval Svet za preventivo in vzgojo v prometu. Zadeva se bo v
kratkern času uredila. Mora pa biti urejena tako, da borno tudi naši redarji lahko preganjali kršitelje.

Marjan Zupanc: vprašal bi glede manjših cest (Aljaževa ulica, pri Železnik), ali 50 v pianu. da se
uredijo. Zanima me, kako je s lokacijo, kjer se je odstranila lesena baraka pri vstopu v Aljaževo ulico.
Kdaj se bo izvedlo pokritje drsališč?. Ker srno turistični kraj naj bi bil v nedeljah mir, da se ne dela in
ne kosi. Prav tako me zanima kako je s komunalnimi odpadki. Ali je predvideno kakšno tehtanje teh
odpadkov?
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Župan: če začnem od zadaj naprej, naj povern, da večina občin odpadkov ne vaga, taka so tudi
navodila. V nedeljah naj se ne bi kosilo in urejalo z glasnimi pripomočki. V proračunu za leto 2020 je
kar nekaj sredstev namenjeno za sanacijo cest.

Predsednik KS Jože Dovžan: pove, da je za prihodnje leto v KS predviden popis vseh cest, da jih
borno dali v pian obnove.

Slavko Rabič: pri Topolinu me rnoti, da so v času ko objekt ni odprt zaklenjeni WC-ji.

Matjaž Podlipnik: odgovori, da so bili WC-ji še nekaj časa odprti, sedaj, ko je pozna sezona, srno jih
pa že zapni. V času zirne bo potrebno zapreti tudi vodo.

Slavko Rabič: opozoril bi glede kolesarjev in avtodomov, ki se vozijo in parkirajo po Ravnah. Na
klice se redarji odzovejo s pripombo, da nimajo dovolj ljudi. Dovje-Mojstrana, bi enega redarja samo s
kaznimi lahko plačali. Lastniki srno nezadovoljni. Imam še vprašanje grede zdravnika v Mojstrani.

Vesna Okršlar: kar se tiče zdravnikov srno imeli večkrat pogovore z ZD Kranj, kj vedno odgovorijo,
da ni kadra, ni zdravnikov.

Župan: pove, da je pornanjkanje zdravnikov resen problern. Imamo samo dve zdravnici v Kranjski
Gori, kar pa je veliko premalo. Izvedli srno anketo o zadovoljstvu, ki je povzročila val kritik s strani
zdravstva Gorenjske. Vsi zdravniki bi radi delali v bolnišnicah in univerzitetnih centrih. Interesa za
družinske zdravnike na podeželju ni.
Problemje tudi pri zagotavljanju redarske službe.

Ga. Ivanka: Ali je predpisana višina dreves?

Blaž Knific: V pnivatno lastnino se tako Občina kot Komunala ne morela vtikat. Lahko lastnika
pozovemo, da je to nevarno. Lažje se o tem pogovorijo sosedje.

Uroš Smolej: sprašujern, zakaj 50 nekatere alkaten še vedno vidne.

Župan: vsern potencialnim investitorjem komunalnih vodov posredujemo poziv k sodelovanju pri
obnovi ceste. To so Telemach, Telekorn, Elektro. Zadeve je potrebno lično urediti.

Ga. Breda: kdaj borno v Vatišu na vrsti. Avtobusna postaja je v zelo slabem stanju. Zaradi prevoza
težkih gozdarskih karnionovje cesta že močno posedena. Avtornobili se večkrat zapeljejo v zelenico in
s tem povzročajo škodo. Z zimsko službo se mi na parcelo sfreza velike koiičine peska.

Župan: avtobusne postaje se sanirajo skupaj s cesto. V naslednjih letih jih borno skušali urediti.

Margareta Zajšek: izpostavi problem parkiranje v Mojstrani.

Župan: v proračunu SO predvidena tudi sredstva za izgradnjo 3. faze pločnika od Planinskega rnuzeja
do Fabrike. Ostane še ena čnna točka med Pekom in Zajško. V prihodnje borno skušali rešiti tudi to.

Izidor Podgornik: rad bi dal dve pohvali, tako županu kot Blažu Knificu glede očiščenja hudournika
Seciučnik. Prosi še za pomoč za ureditev brežine pri Rosu. Spomnii bi še na projekt Prostofer. Odziv
uporabnikov je lzjemen.
Au obstaja kataster priklopov na kanalizacijo, da bi se tudi te zadeve urediie.
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Župan: prostofer je res dobro sprejet. Potrebno se je še poglobiti glede priklopov na kanalizacijo
drugi}i naseljih občine.

PťIHan Paulus: glede pripornbe o izvajanju del v nedeljah pove, da tudi njirn ni v veselje delat v
nedeljah. Je pa to včasih nujno. Ima tudi pripornbo glede izlivanja materiala na clržavno cesto pod
pokopališčem. Predlaga, da se naredi neka mulda, da se to prepreči.

Blaž Knific: se zahvali za opozorilo. V pianu je, da se to uredi.

Župan: povabi yse, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. naj se oglasijo na občini in predstavijo svoje
predloge. Občina irna sredstva in posluh za take ideje.

Predsednik KS Jože Dovžan zaključi zbor občanov in yse vabi na čaj in kostanj.

Zbor občanov je bil zaključen ob 20.55 Uri.

Zapisala:
Monika Lihteneger
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