OBČINA KRNAJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
DOVJE – MOJSTRANA

Savska cesta 1, 4281 Mojstrana
Tel.:, fax: 04 5891 184
www.kranjska-gora.si
ksmojstrana@kranjska-gora.si

Št.: 2014 / Zapisnik 4. seje sveta KS Dovje - Mojstrana
Datum: 15.12.2014

ZAPISNIK
4. seje sveta KS Dovje – Mojstrana, ki je bila v ponedeljek, 15.12.2014 ob
20.00 uri v sejni sobi KS Dovje-Mojstrana.

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

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje sveta KS Dovje – Mojstrana.
2. Pregled in obravnava gradiva za 3. sejo OS, ki bo dne 17.12.2014.
3. Prenos še zadnjih nalog KS v zvezi s pokopališčem na Dovjem na Komunalo,
javno podjetje, Kranjska Gora.
4. Plan obnove cest 2015-2018.
5. Razno.
Seja je bila posneta na elektronski medij.
Predsednik je predlagal dnevni red. Izidor Podgornik je zahteval, da se 3. točka umakne iz
dnevnega reda. Predsednik je dal predlog na glasovanje. Sprejet je bil
SKLEP 04/01:
3. točka dnevnega reda se ne umakne z dnevnega reda 4. seje KS.
Sklep je bil sprejet z 1 glasom za umik in 5 glasovi proti.

Ad.1.
Izidor Podgornik je imel pritožbo glede zapisnika. Zapisnik 3. seje se bo popravil in
člani sveta KS so sklenili
SKLEP 04/02:
Sprejme se zapisnik 3. seje sveta KS s popravki.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad.2.
Podžupan Blaž Knific je predstavil proračun za leto 2015, predvsem področja, ki se
nanašajo na krajevno skupnost Dovje – Mojstrana. Bogdan Janša in Jože Dovžan sta
podala še teme, ki so jih obravnavali na odborih.
Ad.3.
Vezano na 3. točko dnevnega reda, se je razvila razprava glede mrliških vežic in
okolice le teh. Ker tako stranke kot sami člani sveta KS niso zadovoljni z
vzdrževanjem vežic in obnovo le teh, so izbrali tričlansko komisijo in sklenili
SKLEP 04/03:
Člani sveta KS se strinjajo, da predlagana komisija, ki jo sestavljajo Joža Dovžan, Izidor
Podgornik in Franci Koražija pregledajo mrliške vežice in okolico le-teh, ter poročilo o
dejanskem stanju posredujejo Komunali Kranjska Gora.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Po razlagi tajnice KS glede postopkov, ki jih je potrebno izpeljati, pred predajo
nalog na Komunalo Kranjska Gora, so se člani odločili,
SKLEP 04/04:

Člani sveta KS se strinjajo, da se prenesejo še zadnje nalog KS Dovje – Mojstrana v
zvezi s pokopališčem na Dovjem, na Komunal, javno podjetje, Kranjska Gora.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad.4.
Glede plana obnove občinskih cest za obdobje 2015 – 2018, bo vsak od članov do
naslednje seje pripravil 2 do 4 predloge cest.
Ad. 5.
Predsednik sveta KS je navzoče vprašal za mnenje glede objave voščila krajanom
ob prihajajočih praznikih. Po krajši razpravi so se odločili,
SKLEP 04/05:
Člani sveta so se odločili, da bodo krajankam in krajanom poslali novoletno voščilo po
pošti.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Izidor Podgornik in Bogdan Janša sta opozorila na zmedo, ki je nastala glede poziva
Komisije za MVVI. Odločili so,
SKLEP 04/06:
Člani sveta se strinjajo, da se v primeru poziva Komisije za MVVI, skliče
korespondenčna seje.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Glede dopisa Lovske družine Dovje za postavitev vitrine v sejni sobi KS Dovje –
Mojstrana, so po krajši razpravi prišli do zaključka,
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SKLEP 04/07:
Člani sveta KS se strinjajo, da je sejna soba protokolarni prostor, ki je namenjen sejam
in sestankom in ni primerna za razstavljanje raznih priznanj in plaket. Lovski družini
Dovje se pošlje pisni odgovor na njihov dopis.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Izidor Podgornik vprašal podžupana, koliko obiska ima v času uradnih ur na občini.
Le ta mu je povedal, da veliko. Izidor Podgornik predlaga, da bi člani sveta KS
dežurali v sejni sobi, vsaj enkrat na mesec. V tem terminu bi bili na voljo vsem
krajanom za njihove pohvale, predloge in pritožbe. Izidor Podgornik se je
prostovoljno javil, da bo on dežurni.
SKLEP 04/08:
Člani sveta KS se strinjajo, da bo vsako prvo sredo v mesecu med 16. in 18. uro v seji
sobi KS Dovje – Mojstrana Izidor Podgornik na voljo krajanom in krajankam, da izrazijo
svoje želje, pobude oziroma nezadovoljstva.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Jože Dovžan je predlagal, da se glede vrečk za embalažo na oglasno desko nalepi obvestilo.
Predsednik doda, da se prav tako obesi zapisnik 3. seje in predlogi za proračun 2015.
Seja je bila zaključena ob 22:00 uri.
Zapisala:
Valerija Krznarič

Predsednik
KS Dovje - Mojstrana
Franci Koražija l.r.
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