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Št.: 031/         /2015 

Datum: 05.11.2015 

 

 

 

ZAPISNIK 
 

Zbora občanov za območje KS Dovje  Mojstrana, ki je bil v četrtek, 05.11.2015, ob 19.00 uri, v 

Slovenskem  planinskem muzeju. 

 

Prisotnih je bilo 81 krajanov – lista prisotnosti je priloga zapisnika. 

 

Prisotni člani občinske uprave: župan Janez Hrovat, podžupan Bogdan Janša, podžupan Blaž Knific, 

Egidija Košir Mrovlje, Valerija Krznarič, ter predsednik KS Dovje Mojstrana Franci Koražija in 

direktorica JKP Henrika Zupan.  

 

Dnevni red: 

1. Predstavitev delovanja krajevne skupnosti Dovje Mojstrana 

2. Razvojni načrt krajevne skupnosti Dovje Mojstrana 2016 – 2020 

3. Problematika bivše tovarne Ko-op 

4. Problematika razno 

 

K točki 1. 

Predsednik KS je vse prisotne lepo pozdravil in se jim zahvalil za udeležbo. Predstavil je člane sveta 

KS Dovje Mojstrana, ki so bili izvoljeni za mandat 2014 – 2018. Na kratko je povedal kako deluje svet 

KS in Krajane obvestil, da ima vsako prvo sredo v mesecu od 16.00 do 18.00 ure Izidor Podgornik 

uradne ure. Krajani se lahko pri njem oglasijo in podajo svoje pobude, pripombe in pohvale. Prisotne 

je prosil, da se preden zastavijo vprašanje tui predstavijo. Nato je besedo predal županu. 

 

K točki 2. 

Župan je prisotne lepo pozdravil. Povedal je, da je Ljudski dom zaključen  in da je kljub sredstvom EU 

to velik zalogaj za občino. Do leta 2016 mora občina letno plačevati 400.000 EUR kredita 

koncesionarju WTE za izgradnjo kanalizacije, kar je kar zajeten znesek, ki bremeni proračun. KS 

Dovje Mojstrana ima velik potencial za razvoj turizma, kmetijstva in gospodarstva. Občina bo 

občanom pomagala pri razvoju. Zahvalil se je vsem, ki so v letošnjem letu sodelovali in s skupnimi 

sredstvi naredili velik korak in povezali občino. Naša občina je dober dan in nasvidenje Slovenije. Na 

državo bomo pritiskali, da se bo sanirala cesta od starega uvoza na Hrušico mimo nadvoza za tunel do 

dela, kjer je bil pred časom saniran. Trenutno se sanira cesta proti Podkorenu in nekaj odcepov v Gozd 

Martuljku. Izborili smo tudi asfaltiranje ceste in postavitev javne razsvetljave na relaciji od Psnaka do 

Oblaka v Zg. Radovni.  

Župan je na kratko je povzel investicije, ki so bile realizirane v letu 2015. To so: 

- Parkirišča pri Brus v Mojstrani,  na Velikem bregu in ped vstopom v TNP.  

- Cesta na Dovjem od pokopališča mimo Jereba, od hiše Dovje 111 do hiše Dovje 112, del ceste 

v Mojstrana pri gasilskem domu, cesta pod Grančiščem, širitev ceste v Mlačco.  

- Sanacija gozdna cesta Belca – Jepca. 

- Vodohran Dovje. 

- Postavljena je bila lovilna ograja pod Grančiščem in nad hišo Martinjakovih.  

- Avtobusno postajališče Podkuže, oporni zid na Dovjem, držalo na Dovški Gobeli, recenzija 

pločnika na Belci, IDZ za umestitev pločnika na Dovjem, načrti za vaško jedro v Mojstrani,  

PZI brvi pri Topolinu, itd. 

http://www.kranjska-gora.si/


OBČINA KRANJSKA GORA                                                                Savska cesta 1, 4281 Mojstrana 

KRAJEVNA SKUPNOST                                                                    Tel.:, fax: 04 5891 184 

DOVJE  MOJSTRANA                                       www.kranjska-gora.si 

                                                                                                          ksmojstrana@kranjska-gora.si 

2 
 

 

Župan je pohvalil podžupana Bogdana Janša za vsa prizadevanja za dokončanje OPN-ja. Dela 

se tudi strategija turizma. Občina veliko sredstev nameni tudi za kmetijstvo. Želi da bi se 

povečala ponudba domačih izdelkov, da bi se kmetje odločili za dopolnilne dejavnosti , da bi 

se razvil turizem in gospodarstvo.  

Župan zatrdi, da kljub povečanemu vlaganju sredstev v turizem in gospodarstvo se ne bodo 

krčila sredstva na področju negospodarstva. 

 

V planu za leto 2016 so v KS Dovje Mojstrana panirani naslednji projekti in investicije: 
- V Mojstrana obnova ceste v sklopu izvedbe pločnika, na Dovjem obnova ceste mimo 

gasilnega doma, sanacijo ceste pri Aljaževem hramu, sanacija zamakanja na cesti JP 690445 

in obnovo meteorne kanalizacije  v novo naselje (poljska pot). Na Belca obnova ceste v 

Podkužah. 

- Viseči most, igrala in parkirišče pri Topolinu.  

- Most v Zg. Radovni. 

- Ureditev funkcionalnega zemljišča pri blokih v Mojstrani. 

- Ureditev zemljišč za gradnjo pločnika Dovje. 

- Projektna dokumentacija za parkirišče pri cerkvi na Dovjem. 

- Ureditev vaškega jedra Mojstrana  
- V Zg. Radovni predvidena obnova  javne razsvetljave. 

- Dokončanje investicije v vodohran Dovje. 

- Na stari šoli na Dovjem gradnja 2 stanovanj, obnova streha, stavbnega pohištva in 

fasade. 

- Rekonstrukcija kletne etaže in kuhinje  OŠ v Mojstrani. 
- Investicija Direkcije za ceste za izgradnjo še zadnjega dela kolesarske povezave v naši občini, 

to je povezava med Mojstrano in Hrušico. 

 

Še nekaj manjših investicij: 

- Poslikava še dveh hiš na Dovjem. 

- Za izvedbo srečanja Treh dežel se Teniškemu klubu Mojstrana nameni 500,00 €.  

- Zasneževanje smučišča v Mojstrani.  

- Nakup valjarja za pripravo igrišča za Teniški klub Mojstrana. 

- Zamenjava razsvetljave in gretja v balonu TD TOP TEN Mojstrana. 

- 2.500,00 € je namenjeno sofinanciranju kritja stroškov najemnine društvenih prostorov 

Društva upokojencev Dovje – Mojstrana. 

- 3.000,00 € pa je namenjeno kritju stroškov društvenih prostorov Društva mladih 

Kranjska Gora.  
 

 

K točki 3. 

Podžupan Blaž Knific dopolni župana in pove, da je bil v letu 2015 zgrajen tudi oporni zid na 

Dovjem, postavljeno je bilo držalo na Mojstranški gobeli, na bivši železniški progi pri Požgancevem 

mostu so počistili posledice žleda, tako da je križišče sedaj bolj pregledno. Urejen je bil uvoz na 

kolesarski stezi. 10.000 € je bilo porabljenih za hudournike,  narejen je bil tudi popis nujnih del. PGD 

Dovje se zahvaljuje za opozorila glede dela potoka na Dovjem, ki teče pod cesto, ki je bil poln 

ostankov gradbenega material in naplavin. Pove da je bila urejena cesta Belca – Jepca, ki je bila 

poškodovana zaradi plazov. S strani države smo dobili povrnjene vse stroške razen DDV-ja.  

Vezano na problematiko v bivši tovarni KO-OP pove, da jo je na licitaciji kupil nov lastnik. Dela v 

tovarni se nadaljujejo. Lastnik je obljubil, da bo počistil okolico. Dobili so tudi kupca, ki bo vso to 

plastiko odkupil, kar bo ostalo, bodo odpeljali na odlagališče na Malo Mežakljo.  
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Podžupan Bogdan Janša pove, da je OPN osnovni dokument za urejanje prostora v občini. Pri tem 

imajo velike težave s TNP-jem. Z OPN-je me želijo preveč posegati v naravo in ji škodovati, vendar bi 

radi ljudem omogočili, razvoj turizma in gospodarstva (trajnostni razvoj). Izdeluje se tudi vodna 

študija. Za izvedbo je potrebno iti na teren in narediti več ogledov. 

Pri 8. spremembah PUP-a nam veliko omejitev postavlja zakon o TNP in zakon o vodah. Zaradi 

zakonskih prepovedi ni možna ureditev koče v Peričniku in koče Pri Ingotu. Prav tako omejuje obnovo 

Šlajmarjevega doma v Vratih. Občina Kranjska Gora bo skupaj z občinami, ki so v TNP na 

ministrstvo podala pobudo za spremembo zakona.  

Pri projektu Trg olimpijcev imamo problem zaradi 15 metrskega obcestnega pasu. Zato se bo najprej 

uredil ta del. Postavili se bodo pločniki od avtobusne postaje do uvoza za vrtec in uredila dva prehoda 

za pešce. Trg bo sestavljen iz več delov – spominski del, prireditveni prostor in zeleni del. Na trgu bo 

tudi manjši anfiteater z odrom. 

V projekt Umiritev prometa v Alpskih dolinah bi radi vključili tudi dolino Vrata. Asfaltirali bi celotno 

cesto do Vrat in jo potem prenesli na  Občino. Uredila bi se tudi parkirišča, vse to v smislu 

trajnostnega razvoja doline.  

Za izvedbo parkirišča na Dovjem (II. Faza) je potrebno z OPN-jem kmetijsko zemljišče spremeniti v 

stavbno.  

V Mlačci se Planinska zveza Slovenije zanima za ureditev kampa za planinske tabore. To je dobra 

priložnost tudi za SPM, da se mu dodajo nove vsebina. Lahko bi postal vstopna točka za vzpone.  

Ferata Grančišče: 10.11.2015 naj bi bila dobava vse opreme. Če bo vreme primerno za delo, upa, da 

bodo  dela dokončana še letos.  

Pove, da želijo ob 50. letnici Planiške železniške proge pripraviti neko zgodbo, ki naj bi vključevala 

postavitev stare lokomotive in ureditev manjšega parka okoli le-te. Zaradi situacije z begunci, je 

sestanek z direktorjem Slovenskih železnic prestavljen. 

 

K točki 3. 

Predsednik KS je vse prisotne povabil k razpravi. 

 

Matjaž Podlipnik (predsednik TD) pove, da upajo, da se bo zakon o TNP spremenil, saj imajo želijo 

ponovno osvetliti Peričnik, kar trenutno zaradi zakonodaje ni dovoljeno. Glede Topolina upa, da se bo 

razvil tudi tržno, tako da bi prihodke Topolina lahko vlagali v drugo infrastrukturo. Glede parkirišča 

na Dovjem poziva, da naj se uredi parkirno mesto za vsaj en avtobus. Za smučišče v Mojstrani želi, da 

bi se z še večjimi sredstvi pomagalo pri zasneževanju le-tega. Prosi za ureditev drsališča ob smučišču. 

V prihodnosti pa želijo, da bi se drsališče pokrilo in se v poletnih mesecih lahko uporabljalo tudi kot 

prireditveni prostor. 

 

Župan: Pri izgradnji parkirišča v 2. fazi bo sigurno en boks namenjen za avtobus. Za smučišče občina 

vsako leto nameni sredstva za zasneževanje. Glede TNP-ja ne bi zgubljal besed. Poskušali bodo 

vplivati na zakon, če se bo le dalo. V letu 2016 ni namenjenih sredstev za drsališče, če bodo sredstva v 

prihodnjih letih, se bodo le-ta namenila tudi za sanacijo in pokritje drsališča. 

 

Pavel Skumavc: Kaj je s Fabrko? Kdaj se bo uredilo to območje? 

 

Bogdan Janša: Projekt je narejen do 2. faze.  

 

Pavel Skumavc: Kaj mislite z novim mostom v Fabrki? Z invalidskim vozičkom ne moreš čez, 

kolesarji imajo veliko težav. Kaj bo pozimi? Most je nevaren. 

 

Župan: Pove, da je že slišal kritike glede mostu. Mogoče bi ga morali bolj zavarovati. Glede območja 

Fabrke bo sklical zbor krajanov, da bodo skupaj dorekli strategijo ureditve v kontekstu s soglasjem 

ljubi. Za enkrat bloka še ne bo. 
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Mlakar Jožica: star problem, smrad v hiši zaradi kanalizacije. Kako bi se to rešilo? 

 

Sonja Mirtič: tudi oni imajo smrad v hiši. Prosi, da se to uredi. Prosi tudi, če se popravi jašek na glavni 

cesti čez Veliki breg, ker grozno ropota. Pohvali dosedanje delovanje in prosi, če se lahko uredi 

spominski park na Dovjem. Če se odstranijo nevarne breze. 

 

Janez Zajšek: vezano na problem s smradom v hišah, pove, da je potrebno zaradi vakuma narediti 

oddušnike. 

 

Blaž Knific: primeri se bodo reševali posamično z zaplinjanjem. Pregledala se bo celotna kanalizacija, 

da se bodo ugotovila vse napake. 

 

Župan: glede spominskega parka, se bo zadeva uredila. 

 

Mina Kotnik: večkrat je kanalizacija odtekala direktno v reko. Ali se to še dogaja? Zakaj je bil pri 

urejanju parkirišča na Velikem Bregu potrebno posekati toliko brez? 

 

Blaž Knific: na Velikem bregu, še posebej pozimi, ni dovolj prostora za parkiranje. To parkirišče je 

bilo že več let želja KS. Ob parkirišču se bo uredila tudi klop in skalnjak. Breze delajo veliko škodo 

streham. 

 

Župan: Kanalizacija bo sanirana do leta 2021. Do takrat mora biti urejen zaprt sistem. Pregledovalo 

se bo od objekta do objekta. Trenutno smo v Kranjski Gora, nato pa se bo pregledala Mojstrana. 

Ocenilo se bo stanje in obseg popravil. Od SHW bomo zahtevali sanacijo napak. Potem se bo sistem 

prenesel na JP Komunala Kranjska Gora. Sklican je sestanek s predsednikom SHW iz Nemčije glede 

sanacije. Potrebo bo urediti ponikovalnice za meteorno vodo, saj ta ne bo smela več odtekati v 

kanalizacijo. Z zaplinjanjem se bo ugotavljalo, kdo ima meteorno vodo speljano v kanalizacijo. Za 

vse, ki se ne morajo priklopiti na kanalizacijski sistem oblina sofinancira nakup MČN.  

 

Franci Lah: pred 4. Leti so rekli, da bo v bivšem KOOP-u čista proizvodnja. Ali veste kaj vse je tam 

notri? Tovornjaki vozijo ponoči, da jih ne vidijo. Delata 2 oz. 3 ljudje. Niti nismo vedeli, da je sedaj 

nov lastnik. Pred tovarno so ob deževju luže čisto zelene od olja in svinjarije. Sprašuje, koliko ima 

občina Kranjska Gora in Mojstrana od tega?  

Vse hale so pokrite s salonitno kritino. Salonit je strupen za ljudi. Potrebno je to urediti ali vsaj 

podreti.    

 

Blaž Knific: projekt je bil lepo predstavljen, a bili smo izigrani. Že na občinskem svetu sem predlagal 

za odkup prostorov KOOP-a. Trenutno so prodane tri hale brez zemlje. Dve hali in vsa zemlja pa je 

last podjetja Mycicle.  

 

Franci Lah: klical je na UE Jesenicve in v Kranj in nihče ni vedel, kdo jim je dal dovoljenje za 

obratovanje.  

 

Franci Koražija: občina ne more na privatnih zemljiščih nič. Lahko se pogajamo in opozarjamo na 

napake, več pa ne. 

 

Župan: prizadevam se, da se bo ta problem rešil. Verjame, da bo nov lastnik zadevo saniral. Blaž 

Knific mu je rekel, da se kupi zmanjšujejo. Krajanka Marija Markež iz Radovne je sekretarka na 

ministrstvu in bi bila lahko pravi naslov, zato je naročeno Blažu Knificu, da z gospo vzpostavi 

kontakt. 

 

Bogdan Janša: salonitke niso nevarne, če se jih ne preklada, tako da kot kritina niso nevarne.  
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Arnuš Mihaela: pravi, da je ulica kolik hiš Veliki breg 2, 4 in 5 temna. Ali je možno urediti javno 

razsvetljavo? 

 

Blaž Knific: pravi, da se bo nekaj našlo za to. 

 

Sonja Mirtič: Podpira gospoda Laha. Okoli KOOP-a je en kup živali in smradu. Smeti se ne 

zmanjšujejo. Tovornjaki vozijo ponoči. Če se ne to ne bo uredilo, bodo zaprli cesti in poklicali 

televizijo, da bodo videli, kakšno je. 

 

Župan: se strinja z njo. Če se stvar ne bo uredila jim daje zeleno luč za civilno iniciativo -  da gredo v 

javnost. 

 

Gospod Teraž: TNP ne dovoli javne razsvetljave, tako da so ni v temi. 

 

Iztok Arnol: pozdravi projekt umirjanja prometa v alpskih deželah. Črne točke kot je KOOP me bi 

smelo biti. Kaj je s hotelom? Pohvala za ureditev ograje okoli hotela. 

 

Župan: glede KOOP-a obljubi, da bo naredil vse, da se bo stvar rešila. Gospod Šolo je bil na občini in 

pravi, da ima upanje, da se reši stečaja. Prodajajo vse stavbe. Prvi objekt je namenjen gostinstvu. 

Gospod je sofinanciral čiščenje okoli stavb in ograjo.  

 

Dora Dovžan: pri modri brci se je nabralo veliko lesa. Kdo je dolžan pospraviti? 

 

Blaž Knific: pristojen je ARSO. V letu 2016 se bo to očistilo. Se še dogovarjamo. Imamo začetna 

sredstva. Poskušali bomo dobiti denar od države. 

 

Franci Zima: ob cesti v Radovno se vejo, ki so jih obrezali in jih niso pospravili. Kaj je z 

obljubljenem parkiriščem za gasilnim domov v Mojstrani. 

 

Župan: bo poklical odgovornega za ceste na omenjenem območju, da to počistijo. Za parkirišče še ni 

slišal.  Občina podpira gasilce in jim namenja veliko denarja. Zahvaljuje se mu za vodenje društva, 

prav tako tudi Dovškim gasilcem. 

 

Blaž Knific: družba GG je vse porezala. Na drugih območjih se že pospravljajo veje, do snega bodo 

tudi pri nas pospravili. Za parkirišče je projekt že narejen. 

 

Slavko Rabič: na Dovjem so gozden ceste zelo obremenjene zaradi obiska turistov. Pametno bi bilo 

narediti kakšno strategijo – ceste odprte samo v določenem času. Ureditev otroškega igrišča na 

Dovjem. Problemi s pasjimi iztrebki. Po vasi smrdi. Predlaga poziv krajanom, preventive akcije in ne 

takoj kaznovanje s strani MIR-a. na kolesarski poti pri deponiji v smeri Jesenic je potrebna dodatna 

osvetlitev. Ureditev konjeniških poti. Krajani dobivajo kazni, ker jahajo skozi vas. Razvoj turizma v 

Kamnah. Osvetlitev Ancelnove gobele in ureditev pločnikov. Vodotok Save se spreminja. Potrebna je 

geodetska odmera in izplačilo odškodnin lastnikom.  

 

Župan: glede vodotoka Save s strinja z njim. Sprehajalna pot na tem območju je poškodovana zaradi 

poplav. V navezi so z ARSO-tom. Potrebno se je dogovoriti z direktorico in Egidijo Košir Mrovlje. 

Za Ancelnobvo gobelo bi bila primerna ureditev kot jo imajo v Avstriji. Ob cesti pol metra zeleni pas 

in potem urejena pot z osvetlitvijo. Vse je odvisno od lastnikov. To bi bil lahko vzorčni primer take 

ureditve pri nas. Konjeniške poti so trasirane a še ne po celotni občini. Na kolesarski poti bo Blaž 

Knific poskrbel za primerno signalizacijo. Glede pasjih iztrebkov bo poskrbel SPV. Za ta namen se 

jim bo namenilo nekaj sredstev. Agrarna skupnost bi morala na Rožci odpreti kočo in izkoristiti naval 

turistov. 
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France Voga: na Ancelnovi gobeli opozarja na nezavarovan kanal. 

 

Blaž Knific: za to so v proračunu namenjena sredstva, tako da se bo to v kratkem rešilo. 

 

Močnik Peter: konjeniške poti je imel včasih RAGOR. Pred desetimi leti so že delali na tem. Od 

lastnikov so bila pridobljena soglasja, ki jih ima RAGOR. 

 

Župan:  Branka Volk je članica sveta RAGOR in ob to pregledala in poskrbela, da se bo nadaljevalo z 

ureditvijo poti. 

 

Gregor Miklič: sprašuje v imenu mladih in sicer, ali je mogoče, da bi v Mojstrani dobili zunanji 

fitnes? 

 

Župan: v Kranjski Gori so dobili predlog, da se v okolici šole uredi zunanji fitnes. Cena je nekje od 

9.000 do 15.000 EUR. Tudi v Mojstrani bi se ga lahko postavilo. Potrebno je le določiti kam – mogoče 

nekje na  Prodah. V Mlačci se predvideva obnova trim steze na trasi, kjer je nekoč že bila. 

 

Gregor Miklič: Ali bi bilo možno urediti električni priključek na Prodah za prireditve? 

 

Župan: to bi bil tako velik strošek, da je bolje, da si kot do sedaj, izposodijo agregat. Lahko pa se 

pripelje trofazna elektrika na Proda, za manjše potrebe. 

 

Klinar Maks: Razširitev uvoza na Dovje na križišču glavne ceste. 

 

Župan: Ob urejanju dokumentacije za Dovško gobelo , se bo vanj umestila tudi razširitev križišča, 

seveda ob dovolitvi države. 

 

S tem je župan zaključil zbor občanov in vse pristne povabil na kostanj in mošt. 

 

 

 

Zbor občanov je bil zaključen ob 21.15 uri.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                    ŽUPAN: 

Janez Hrovat 

http://www.kranjska-gora.si/

