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Št.: 2014 / Zapisnik
Datum: 25.11.2014

3. seje sveta KS Dovje

-

Mojstrana

ZAPISNIK
3. seje sveta KS Dovje Mojstrana, kj je biLa v ponedeLjek, 24.11.2014 ob
19.00 uri v sejni sobi KS Dovje-Mojstrana.
-

PRISOTNI: Jože Dovžari, Damjan Kogovšek, Bogdan Janša, Martin Pav[ovčič, Franci
Koražija
In Izidor Podgornik.
ODSOTNI: Mihae[ Vi[man.
DNEVNI RED:

1. Preg[ed In potrditev zapisnika 2. seje sveta KS Dovje Mojstrana.
2. Preg[ed In obravnava gradiva za 2. sejo OS, kj bodne 26.11.2014.
3. Predlogi za proračun za [eto 2015.
4. Razno
-

Seja je bila posneta na e[ektronski medij.
Predsednik je predlagal dnevni red, na katerega č[ani niso ime[i pripomb.
SKLEP 03/01:
Sprejme se dnevni red za 3. redno sejo sveta KS.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 1.
Predsednik je preletel zapisnik 2. seje, na katerega čLani niso ime[i pripomb.
SKLEP 03/02:
Sprejme se zapisnik 2. seje sveta KS.
Sklep je bil sprejet sog[asno.
Ad. 2.
Predsednik je s pomočjo projekcije pre[ete[ gradivo za občinsko sejo. Pri posameznih
točkah sta Bogdan Janša in Jože Dovžan podrobneje obraz[ožila gradivo. Po krajši razpravi
je bil sprejet
SKLEP 03/03:
Člani sveta so se seznanili z gradovom za OS.
Sklep je bil sprejet sog[asno.
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Ad .4.
Predsednik je predLaga[, da se sestanek z društvi zaradi decembrskih obveznosti, kj jih
imajo društva In ostali, sestanek skUče v mesecu januarju.
SKLEP 03/04:
Člani sveta se strinjajo, da se sestanek z društvi izvede v mesecu januarju.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Jože Dovžan se sprašuje, če dokumentacija za obratovanje zbira[nice odpadkov v bivšem
KOOP-u, sedaj podjetje Sigor d.o.o., ustreza eko[oškim kriterijem za obratovanje takih
zbira[nic. Po krajši razpravi, 50 č[ani sveta sk[eni[i
SKLEP 03/05:
Člani sveta pozivajo Občino, da izvede revizijo dovoljenj o delovanju podjetja Sigor
d.o.o.
Sklep je bil sprejet sog[asno.
Ad. 3.
Bogdan Janša je predstavil svoje predloge za proračun za [eto 2015.
SKLEP 03/06:
Člani sveta se strinjajo s predlogi za proračun 201 5, kí jih je predstavil Bogdan Janša.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Izidor Podgornik je predlaga[ postavitev ograje na Mojstranški gobeli, zamenjava
dotrajanih desk na mostu za Smercem in čiščenje Sedučnikovega potoka, ter osta[ih
vodotokov v kraju. Nato so še ostali č[ani podali svoje predloge In sk[enili:
SKLEP 03/07:
Člani sveta KS se strinjajo z ostalimi podanimi predlogi za proračun 2015, kj se v pisni
obliki pošljejo županu.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 4.
Predsednik je povedal, da je župan izrazi[ že[jo, da bi bil prisoten na sejah vseh krajevnih
skupnosti. Zaradi usk[aditve terminov z drugimi krajevnimi skupnostmi je predlaga[ termin
ob 17:00 ali ob 20:00. Clani sveta KS so sk[enil.i:
SKLEP 03/08:
Člani sveta se strinjajo s spremembo termina za seje sveta KS iz 19:00 na 20:00 uro.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Dovžan Jože sprašuje, če se zapisniki sej sveta KS obešajo na oglasno desko? Tajnica KS
pove, da v prejšnjem mandatu te prakse niso izvajali. Clani sveta so se od[očili:
SKLEP 03/09:
Člani sveta se strinjajo, da se zapisniki seje sveta KS izobesijo na ogLasno desko.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Izidor Podgornik podaja pobudo, da se pode[i priznanje Osnovni šo[i Mojstrana za 50 [etnico
delovanja. Joža Dovžan predlaga, da se priznanje podeli tudi Delavec Cvetu, ki je zas[užen
za to, da je šo[a v Mojstrani. Po krajši razpravi so se č[ani odločili:
SKLEP 03/10:
Člani sveta se strinjajo, da se iz proračunskih sredstev KS Dovje Mojstrana zagotovijo
sredstva za priznanja g. Delavec Cvetu in Osnovni šoli Mojstrana ob 50. letnici
delovanja šote.
-
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Sklep je bil sprejet sogl.asno.
Predsednik pove, da se mu zdi neurnno, da morajo [judje hoditi na KS po vrečke za PVC
odpadke. Pred[aga nek list ozirorna obrazec, ki bi ga krajani obesili na smetnjake in s tem
komunalnim de[avcern povedali, da potrebujejo nov paket vrečk. Na to terno se je razila
debata. Clani sveta so sklenili:
SKLEP 03/II:
Člani sveta predlagajo Javnemu komunalnemu podjetju Kranjska Gora, da izdelajo
píastična obvestila, kj bi jih krajani obesili na zabojnike ob petkih. To obvestilo bi
pomenilo, da potrebujejo PVC vrečke za reciklirane odpadke, katere bi lahko
komunami delavec pustil na zabojniku. Tako bi yse bilo takoj opravljeno in ne bi
prihajalo do nepotrebnih dodatnih obveznosti.
Sklep je bil sprejet sog[asno.
Izidor Podgornik sprašuje, če je res, da so stranke s strani KS dobile pošto za najemnino
groba? Tajnica KS mu obrazloži, da glede na sklep sprejet v prejšnjern mandatu, o prenosu
obveznosti KS na Kornunalo Kranjska Gora, potekajo razne aktivnosti. Poprav[ja se kataster
in potrebna je še sprememba odlokov. Po krajši razpravi so se člani od[oči[i, da se tajnica
pozanirna kakšen bi bilo postopek v prirneru prenosa obveznosti na Komunalo Kranjska
Gora. Ce bi bila s tem prihranjena še ena pot krajanom, se s tem sk[eporn strinjajo.
Seja je bila zaključena ob 21:00 uri.
Zapisala:
Va[erija Krznarič
Predsednik
KS Dovje Mojstrana
-

Franci Koražija l.r.
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Št.:

2014 / Predl.ogi za proračun za [eto 2015
Datum: 25.11.2014

OBČINA KRANJSKA GORA
ŽUPAN JANEZ HROVAT
KOLODVORSKA UL. 1 B
4280 KRANJSKA GORA

PREDLOGI ZA PRORAČUN OBČINE VLETU 2015 ZA KS DOVJE
MOJSTRANA
I.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

lzdeLava projektne dokumentacije in začetek izgradnje “vaški trg Mojstrana,
[okacija na sproti Mercatorja
Obraz[ožitev: Vas Mojstrana nujno potrebuje vaški trg. Lokacija je nasproti
Mercatorja proti reki Bistrici. Še pred začetkom naj se z [astnikom, kj meji dogovori
in sporazumrio opraví eodetska poravnava meje. PredLog, da trg poimenujemo in
de[no posvetimo našim O[impionikom, ter ga uporab[jamo za manjše vaške
prireditve In srečanja.
Okvirna vrednost projekta: 150.000€
Izde[ava idejne zasnove za športni park Proda.
Obraz[ožitev: lokacija je primerna, da se uredi športno-rekreacijski park z
nogometnim igriščem, igriščem za odbojko na mivki, atLetsko stezo 200m 3 steze,
adrenaLinski park s p[eza[nimi stenami. Park se združi z obstoječim Tri[avskim
gajem In uredi potrebna infrastruktura.
Okvirna vrednost: 5.000€
lzdeLava dokumentacije za central.no parkirišče v Mojstrani.
Obrazložitev: g[ede na omejevanje prometa v dolino Vrat je potrebno izde[ati
dokument za centra[no parkirišče v Mojstrani ria [okaciji ob S[ovenskem p[aninskem
muzeju,kjer je Lastnik zem[jišča Občina a[i najti nadomestno [okacijo.
Okvirna vrednost: 3.000€
II. OBČINSKE CESTE IN PARKIRIŠČA
V okviru programa sanacije In adaptaci je občinskih cest, za proračun v 2015
pred[aam asfa[tiranje dveh makadamskih cest (lRadovna JP 690831, lMojstrana JP
190861) In adaptacijo ‘Dovške gobee“ 8 JP 690422, s p[očnikom in javno
razsvet[javo. Predog da to cesto vk[jučimo v NRP.
Okvirna vrednost: 260.000€
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Izgradnja cca. 20-25 novih parkirišč, v podaljšku že obstoječih ob državni cesti v
Vrata, nasproti OŠ Mojstrana.
Obrazložitev: na občinskem zem[jišču bi v poda[jšku že obstoječih parkirišč pridobiti
20-25 novih parkirišč In s tem razbremenili problem, kj nastaja ob vikendih In večjih
pri reditvah.
Okvirna vrednost: 30.000€
III. NAKUP NEPREMIČNIN
> Odkup zemljišča ob pokopa[išču na Dovjem za potrebe javnega parkirišča.
Obraz[ožitev: Dovje potrebuje javno parkirišče za namene In potrebe cerkve In
pogrebnih dejavnosti, Ku[turnega doma, prireditev na Dovjem In kot rezervna
varianta ob ve[iki ko[ičini snega.
Okvirna vrednost: 50.000€
a potrebe športnega parka Proda.
3000m
z
Odkup zeml.jišča na Prodih cca. 2
Okvirna vrednost : 25.000€
IV. ŠPORTNA INFRASTRUKTURA IN OTROŠKA IGRIŠČA
Manjše otroško igrišče Dovje
Obrazložitev: vas Dovje nima otroškega igrišča. Glede na že izbrano lokacijo je
potrebno zagotoviti sredstva, da se igrišče postaví v letu 2015.
Okvirna vrednost: 20.000€
Adaptacija ín tekoče vzdrževanje dveh teniških igrišča TK Top-Ten tokacija Dovje.
Klub na vsakih 6-8 let adaptira obe svoji igrišči,( eno s trdo podlago eno z podlago
tenisit), kj sta namenjeni aktivnostim k(uba kot so :šola tenisa, treningi
tekmovaLcev In rekreativno igranje tenisa.
Predračunska vrednost: 6.000€
V. DEJAVNOSTI DRUŠTEV
Predlagam povišanje sredstev za de[ovanje Turističnega društva Dovje-Mojstrana za
1 5.000€, kj bi bila namenjena delno za izpeljavo prireditev, delno pa za zaposlitev
za 4 urni delovnj čas pisarne skozi celo [eto.
Okvirna vrednost: 15.000€
VI. KULTURNI DOM JAKA RABIČ DOVJE
Priprava projekta sanacije doma In 1. faza adaptacije In nadaljevanje v 2016 ter
zak[juček v 2017.
Okvirna vrednost za 2015 projekt +1. Faza investici je 30.000€
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VII.

JAVNA RAZSVETLJAVA

Projekt jayne razsvetljave za območje ob občinskih cestah v Zgornji Radovni
VIII.

SANACIJA IN UREDITEV ODVONJAVNJA

Ureditev odvodnjavanja In popl.avna sanacija ceste JP 690812 v Zgornji Radovni
Okvirna vrednost: 10.000€

IX. INVESTICIJE V VODOVODNO OMREŽJE
Poglobitev obstoječega vodovoda v Zgornji Radovni na območju od Psnaka do
Kogovška
Obrazložitev: v zimskem času, voda v tem delu vodovoda zmrzuje, zato se predlaga
pog[obitev vodovoda.
X. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNEGA ZAVODA-OSNOVNA ŠOLA
MOJSTRANA
V OŠ Mojstrana se pojavlja problem s[abe vodotesnosti strehe in prob[em vodovodne
napeLjave, oz. sanitarne vode. Za reševanje omenjenih težav predlagamo da se
zagotovijo sredstva v višini 30.000€.

Pred[oge je sprejeL Svet KS Dovje Mojstrana na svoji 3. redni seji, 24.11. 2014.

Predsednik Sveta KS
Dovje Mojstrana
Franci Koražija I r
-
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