OBČINA KRNAJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST

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

DOVJE – MOJSTRANA
Št.: 2015/Zapisnik 2. izredne seje sveta KS Dovje Mojstrana
Datum: 16.11.2015

ZAPISNIK
2. izredne seje sveta KS Dovje Mojstrana, ki je bila v ponedeljek, 16.11.2015 ob
20.00 uri v sejni sobi KS Dovje-Mojstrana.

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

DNEVNI RED:
1. Potrditev predloga proračuna za leto 2016
2. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje sveta KS Dovje Mojstrana.

Seja je bila posneta na elektronski medij.
Predsednik je navzoče najprej lepo pozdravil in predstavil dnevni red 2. izredne seje sveta
KS. Predlagal je, da se dnevnemu redu pod 2. točko doda Potrditev zapisnika 9. seje KS
Dovje Mojstrana.
SKLEP I-02/01:
Dnevni red za 2. izredno seje je bil potrjen.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Predsednik pozove člane, da podajo svoje pripombe na predlagan proračun za leto 2016.
Izidor Podgornik: predstavi svoj pogled na proračun. Za Ljudski dom je namenjenih več kot
43.050 EUR. Zakaj je novi stavbi namenjeno več sredstev kot stari K.D. Jaka Rabič. Njegovo
mnenje je, da je v občini dovolj en kulturni dom in to je kulturni dom na Dovjem .
Franci Koražija: se naveže na besede Izidorja Podgornika. Pove svoj pogled na Ljudski dom.
Sedežev je premalo, da bi delali večje prireditve. Pravi, da bo čas pokazal svoje. Za
primerjavo predstavi stroške kulturnega doma na Dovjem. V proračunu je za Kulturni dom
namenjeno 7.910 EUR. Od tega je 4.108 EUR namenjenih za upravnika stavbe, 2.579 EUR za
materialne stroške (ogrevanje in zavarovanje stavbe) in 1.223 EUR za materialne stroške. Vse
stroške elektrike, komunale, telefona, interneta in čiščenja morajo v društvu pokriti sami.
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Izidor Podgornik: nadaljuje s svojimi pripombami. To so:
-

MIR: iz njihove postavke bi vzel 10.000 do 15.000 EUR. Financirajo naj se iz pobranih
glob. Več naj hodijo okoli in kaznujejo prekrškarje (napačno parkiranje, lastnike psov, ki
ne pospravljajo iztrebkov).

-

Javna dela: na tej postavki se mu zdi premalo denarja. Znesek 22.000 EUR bi se moral z
leti povečevati.

-

Zapuščene živali: tudi za to postavko je namenjeno preveč denarja.

-

LTO: 504.000 EUR je ogromno preveč. Ta denar bi morali razdeliti po turističnih društvih
glede na velikost krajevnih skupnosti.

-

Pokopališče: za zidom nad vežicami in starim delom pokopališča na Dovjem je smetišče.
Nihče ne vidi svinjarije. Trava za zidom ni pokošena.

-

Fotovoltaika: na šoli v Kranjski Gori so s tem brcnili v temo. Sami naj pokrijejo izgubo, ki
jo prinaša.

-

Delovanje ožjih delov občine: za KS Dovje Mojstrana je glede na samo 2 urne uradne ure

proti prejšnim14 uram, proračunska postavka previsoka.
-

Za upravno stavbo je namenjeno 57.600 EUR. Predlaga, da se išče manj potratno stavbo,
to pa se nameni za stanovanja.

Zaključek: »Proračun je sestavljen dobro ampak kljub vsemu se ga da še malo obrusit se je
pokazalo iz prejšnih O.S. nekaj finančnih bomb: kanalizacija vodohram Dovje Ljudski dom
LTO. pa še kaj bise našlo.«
Razvila se je razprava na podane točke. Po razpravi so člani sveta KS sprejeli naslednje
sklepe.
SKLEP I-02/02:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana so mnenja, da je Kulturno društvo na Dovjem v
primerjavi s sredstvi namenjenimi za delovanje Ljudskega doma v Kranjski Gori
podhranjeno in da bi stroški elektrike, komunale, telekomunikacij in čiščenja morali biti
pokriti iz proračuna Občine Kranjska Gora.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP I-02/03:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana želijo, da je MIR glede na višino financiranja, več
prisoten v kraju in da v sodelovanju s KS rešuje perečo problematiko.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP I-02/04:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana želijo, da se sredstva namenjena za javna dela z leti
povečujejo.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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SKLEP I-02/05:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana so mnenja, da bi se stroški zapuščenih živali znižali, če bi
občina uredila sistem, s katerim bi mačke označevali (kot čipirajo pse).
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP I-02/06:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana želijo dolgoročno zniževanje sredstev na postavki LTO in
reorganizacijo LTO-ja.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 2.
Mihael Vilman: pove, da je govoril z Boštjanom Pristavcem. Z njegove strani je bila podana
obrazložitev, da je na tej ulici težko postaviti hitrostne ovire in kakršno koli prometno
signalizacijo, ki bi zmanjšala, oz. omejila promet. S tem odgovorom se delno ne strinjam,
lahko bi našli kakšno drugo rešitev.
Franci Koražija: doda, da se je pozanimal kako je glede SPV-ja. Pove, da je to samo
posvetovalni organ in da nima pristojnosti odločanja o postavitvi znakov. Inšpektor odloči,
kje bo stal zna, Boštjan Pristavec pa le vodi postopek in izda nalog za postavitev znaka, ki ga
podpiše direktorica občinske uprave.
Razvila se je krajša razprava, po kateri so člani sveta KS sklenili:
SKLEP I-02/07:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana se strinjajo, da se na prvo sejo po novem letu povabi
Boštjana Pristavca in Rolanda Brajiča, na temo umirjanje prometa v KS Dovje Mojstrana
in povezave kolesarske poti od Savškega mostu do modre brvi.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Izidor Podgornik: »Pripombe na pisanje zapisnikov in posledično zavajujoči zapiski glede
znaka na Delavski ul. želim da se trditev napisana popravi. Pa tudi glede koncepta pisanja
zapisnikov-pripomba in zato tudi z pomanjklivim pisanjem moje nepotrjevanje
ZAPISNIKOV.«
SKLEP I-02/08:
Zapisnik 9. seje KS Dovje Mojstrana je sprejet soglasno.
SKLEP I-02/09:
Člani sveta SK Dovje Mojstrana potrjujejo predlog proračuna za leto 2016.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Seja je bila zaključena ob 21:35 uri.
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Zapisala:
VALERIJA KRZNARIČ, dipl.org.menedž.
Strokovni sodelavec VI
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Predsednik
KS Dovje - Mojstrana
Franci Koražija
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