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 9. seje sveta KS Dovje - Mojstrana
Datum: 09.11.2015

ZAPISNIK
9. seje sveta KS Dovje – Mojstrana, ki je bila v ponedeljek, 09.11.2015 ob
20.00 uri v sejni sobi KS Dovje-Mojstrana.
PRISOTNI: Damjan Kogovšek, Jože Dovžan, Franci Koražija, Martin Pavlovčič in Izidor
Podgornik.
ODSOTNI: Bogdan Janša in Mihael Vilman.
POSEBEJ VABLJENI: podžupan Blaž Knific.

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje sveta KS Dovje – Mojstrana.
2. Poročilo Izidorja Podgornika o obisku strank.
3. Pregled in obravnava gradiva za 8. sejo OS, ki bo dne 11.11.2015.
4. Ideje in pobude članov sveta KS.
Seja je bila posneta na elektronski medij.
Predsednik je navzoče najprej lepo pozdravil in predstavil dnevni red za 9. sejo sveta KS.
SKLEP 09/01:
Dnevni red za 9. seje je bil potrjen.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP 09/02:
Sprejet je bil zapisnik 8. seje sveta KS Dovje Mojstrana.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 2.
Izidor Podgornik: Pove, da se je pri njem na uradnih urah oglasila krajanka Velikega brega
in podala pobudo za prehod za pešce na Velikem bregu pri Kunšiču.
Damjan Kogovšek: Prosi, da je ob postavitvi znaka za živino prisoten predstavnik pašne
skupnosti Zg. Radovna.
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SKLEP 09/03:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana se strinjajo, da se Boštjana Pristavca vpraša, kako daleč
je postavitev znaka za živino v Zg. Radovni
Sklep je bil sprejet soglasno.
Jože Dovžan: daje pohvalo zboru občanov. Dogodek je bil zelo dobro izpeljan, odziv ljudi
je bil zelo dober.
Ad. 3.
Franci Koražija: pod točko pregled in potrditev gradiva za sejo OS pove, da je gradivo
pregledal in ugotavlja, da toliko denarja, kot ga je sedaj namenjenega za našo KS, ga še ni
bilo. Besedo preda podžupanu Blažu Knificu.
Blaž Knific: izrazi zadovoljstvo glede zbora občanov. Našteje najpomembnejše projekte, ki
so bili v letu 2015 realizirani v KS. Na kratko pove največje projekte, ki so planirani za leto
2016. Pove, da bo šlo večino denarja nemenjenega za obnove cest v letu 2016 za ureditev
pločnikov v Gozd Martuljku.
Joža Dovžan: pove, da je na odboru Vesna Kovačič podala pobudo za postavitev igral na
Dovjem. Predlagala je parcelo, katere lastnica je ga. Tinca.
Blaž Knific: pove, da je občina še vedno zainteresirana za odkup zemljišča, ki je v lasti
RKC. Seveda po ceni, ki jo določijo zapriseženi cenilci. Razvila se je krajša razprava.
Izidor Podgornik: vezano na zapisnik 7. seje sprašuje, kaj je sedaj s hišo Nine Gradišek?
Podaja pobudo, da naj se namesto vlaganja v to hišo izgradi blok v Fabrki.
Jože Dovžan: pove, da so to temo obravnavali na odboru. Hiše se bo prodala. Za blok v
Fabrki, pa se še pridobiva gradbeno dovoljenje. V naslednjih dveh letih v proračunu še ni
planiranega stroška izgradnje bloka. Na to temo se je razvila razprava.
SKLEP 09/04:
Člani sveta so se seznanili z gradivom in nanj nimajo pripomb.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 4.
Jože Dovžan: apelira na vse, da se podpre TD pri izvajanju prireditev in okrasitve v
božično-novoletnem času. Poziva, da se krajani udeležijo prireditev in dogodkov.
Izidor Podgornik: ima pritožbo na postavitev prometnega znaka prepovedano ustavljanje
in parkiranje na Delavski ulici. Sprašuje, kdo je odredil postavitev in zakaj se ni za mnenje
vprašalo KS.
Blaž Knific: pove, da je on na Jesenicah član SPV-ja. Da je pri njih tako, da oni (člani SPVja) odločajo o postavitvi prometnih znakov.
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SKLEP 09/05:
Člani sveta KS se strinjajo, da kadar kdo od članov sveta KS poda pobudo in želi biti
prisoten pri terenskem ogledu in drugih dejavnostih uslužbencev občinske uprave
vezanih na pobudo, to izrecno pove, da se zabeleži v zapisniku.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Seja je bila zaključena ob 21:20 uri.

Zapisala:
VALERIJA KRZNARIČ, dipl.org.menedž.
Strokovni sodelavec VI

Predsednik
KS Dovje - Mojstrana
Franci Koražija
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