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Št.: 2014 / Zapisnik 1. izredne seje sveta KS Dovje - Mojstrana
Datum: 23.12.2014

ZAPISNIK
1. izredne seje sveta KS Dovje – Mojstrana, ki je bila v ponedeljek,
23.12.2014 ob 20.00 uri v sejni sobi KS Dovje-Mojstrana.

PRISOTNI: Mihael Vilman, Bogdan Janša, Damjan Kogovšek, Martin Pavlovčič, Franci
Koražija, Izidor Podgornik in podžupan Blaž Knific.
ODSOTNI: Jože Dovžan
DNEVNI RED:

1. Obravnava predloga proračuna za leto 2015

Seja je bila posneta na elektronski medij.
Predsednik je vse lepo pozdravil in predstavil dnevni red. Bogdana Janšo je prosil, da
predstavi proračun. Nato je podžupan Blaž Knific predstavil še svoj pogled. Razvila je se
daljša razprava.
SKLEP:
Člani sveta KS Dovje – Mojstrana potrjujejo predlagan proračun za leto 2015.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Predsednik je, zaradi preostanka časa, dodal na dnevni red še točko razno. Prisotne je
pozval, da povedo, če imajo kakšen predlog.
Izidor Podgornik ponovno podaja pritožbo glede pisanja zapisnikov. Tajnica in predsednik
mu obrazložita, da se zapisniki ne pišejo po tonskem zapisu, piše se le povzetek tonskega
zapisa. Izidor Podgornik trdi, da zapisnik, ki visi na oglasni deski, ni popravljen in da v
predlogu za proračun niso dopisani njegovi predlogi. Obrazloži se mu, da so bili predlogi za
proračun poslani na Občino pred sejo, kjer so se naredili popravki zapisnika. Popravljena
verzija zapisnika je izobešena na oglasni deski in objavljena na spletni strani Občine
(preverjeno).
Izidor Podgornik sprašuje, zakaj je Bogdan Janša na svojo roko na seji predstavljal
predloge KS, če se na seji tega niso zmenili. Bogdan Janša mu odgovarja, da ne razume kaj
misli. Razvila se je razprava glede posredovanja sklepov in predlogov sprejetih na sejah KS,
na občinski seji.
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Franci Koražija pove, da je župan obljubil, da bodo drugo leto lučke za novoletno okrasitev
na voljo tudi krajanom po nabavni ceni.
Blaž Knific pove, da si je lipo na Dovjem ogledal še en strokovnjak. Lipa je resnično v
slabem stanju. Občina bo pridobila vsa strokovna mnenja. V Zgornjesav´cu se bo objavil
članek, da bodo ljudje obveščeni. Franci Koražija predlaga, da se iz lesa lipe naredijo
klopce in miza, ki bi stale na trgu pred Katro.
Mihael Vilman na to temo dodaja še oreh, ki stoji nasproti transformatorja. Oreh ogroža
vse kar je v njegovi bližini. Sprašuje, kako naj ukrepa. Blaž Knific mu obrazloži postopek.
Damjan Kogovšek dodaja, da imajo doma podoben problem z Gogalovo lipo, ki je
zaščitena. Zavod ne dovoli posega v lipo. Sprašuje se, kdo odgovarja, če se kaj zgodi.
Seja je bila zaključena ob 21:00 uri.
Zapisala:
Valerija Krznarič

Predsednik
KS Dovje - Mojstrana
Franci Koražija l.r.
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