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.: 2015/Zapisnik 7. seje sveta KS Dovje - Mojstrana
Datum: 10.06.2015

ZAPISNIK
7. seje sveta KS Dovje – Mojstrana, ki je bila v ponedeljek, 08.06.2015 ob
20.00 uri v sejni sobi KS Dovje-Mojstrana.
PRISOTNI: Damjan Kogovšek, Mihael Vilman, Martin Pavlovčič in Izidor Podgornik.
ODSOTNI: Jože Dovžan, Bogdan Janša in Franci Koražija.

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje sveta KS Dovje – Mojstrana.
2. Poročilo Izidorja Podgornika o obisku strank.
3. Pregled in obravnava gradiva za 6. sejo OS, ki bo dne 10.06.2015.
4. Razno.
Seja je bila posneta na elektronski medij.
Ker je bil predsednik sveta KS odsoten, je sejo vodil podpredsednik, ki je navzoče najprej
lepo pozdravil in predstavil dnevni red za 7. sejo sveta KS.
Ad.1
Miha Vilman: Sprašuje, če se je, glede na 2. sklep sprejet na 6. seji KS, Blaž Knific že
sestal z gospodom Gabrielčičem?
Izidor Podgornik: Sprašuje, koliko sklepov in pobud podanih na sejah KS je dejansko
realiziranih? Pove, da se naslednji dan dobi z g. Jerelo glede poškodovane kolesarske poti.
Pove tudi, da so z Elektro Gorenjska imeli sestanek zaradi Zgornje Radovne.
Sprašuje tudi, kako je z objavo zapisnikov na oglasni deski. Tajnica KS mu pove, da se
zapisniki obešajo po tem, ko so na sejah potrjeni s strani članov sveta KS.
Pobuda za takojšnjo objavo zapisnika se poda direktorici na občino.
Izidor Podgornik: pove, da je dopis, ki ga je napisal glede g. Delavca za 6. sejo KS, podal
kot Izidor Podgornik in ne kot predsednik Društva upokojencev, kot je na občinski seji
povedal Jože Dovžan. Vse skupaj je prišlo ven čisto narobe.
Pove tudi, da je bil ogled vežic pozitiven. Veliko stvari v vežicah je novih.
Vse člane sveta KS vabi, da se udeležijo seje občinskega sveta v sredo, 10.6.2015. Na seji
bo podano poročilo revizije kanalizacije.
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Izidor Podgornik: Plavčak Ireno in Tajmar Jano predlagati za članici Občinske volilne
komisije.
Tajnica KS mu razloži, da je rok za oddajo predlogov že potekel.
SKLEP 07/01:
Sprejet je bil zapisnik 6. seje sveta KS Dovje – Mojstrana.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 2
Izidor Podgornik: Pove, da se je pri njem oglasil g. Kovačič Boštjan s predlogom, da bi se
na Prodah uredil športni park z atletsko stezo, nogometnim igriščem, kegljiščem,
gostinskim objektom... Sredstva za to bi lahko pridobili z evropskimi razpisi. Na to temo se
je razvila razprava. Člani sveta si želijo, da bi bila Krajevna skupnost bolj obveščena o
dogajanjih v naših krajih. Zato podajajo pobudo podžupanoma, da na naslednji seji
predstavita vse projekte, ki se ali se bodo izvajali v naši krajevni skupnosti.
Roland Brajič je prosil za oglasno tablo v Vatišu.
Ad. 3.
Podpredsednik preleti vse točke dnevnega reda za 6. sejo OS. Ustavi se pri spremembi
stanovanjskega programa občine. Gre za nakupu Gradiškove hiše v Mojstrani. S tem in z
izdelavo mansarde v stari šoli na Dovjem, bi se pridobilo 9 stanovanj. Ta stanovanja bi bila
namesto predvidenega bloka v Fabrki, s katerim bi se pridobilo 11 stanovanj. Določena
stanovanja bi bila prehodna – neka oblika varne hiše.
Pri 12. točki dnevnega reda – Poročilo o opravljenih revizijah, vezano na revizijo
kanalizacije, se je razvila daljša razprava.
Martin Pavlovčič: želi vedeti, zakaj se je zmanjšal znesek v proračunu namenjen za
Ferato? Pravi, da je slišal pomisleke glede Ferate, nasprotovanj pa ne.
Razvije se razprava na temo vaškega jedra, ureditve parkirišč in košnje trave ob občinskih
cestah.
Ad. 4.
Miha Vilman: Podaja pobudo za omejitev hitrosti (namestitev ležečih »policajev«, cona 30)
na območju Aljaževe ulice. Na tem območju je veliko otrok in starih ljudi, kolesarji in
mopedisti pa brezobzirno dirkajo mimo.
Pobudi se pridružujejo ostali. Enak problem je na Delavski ulici in na poti, ki pelje mimo
parka Triglavski gaj.

Seja je bila zaključena ob 21:20 uri.

Zapisala:
Valerija Krznarič

Podpredsednik
KS Dovje - Mojstrana
Izidor Podgornik l.r.
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