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.:
Datum: 21.09.2016

ZAPISNIK
12. seje sveta KS Dovje – Mojstrana, ki je bila v ponedeljek, 19.09.2016 ob
19:30 uri v sejni sobi KS Dovje Mojstrana.
PRISOTNI: Damjan Kogovšek, Franci Koražija, Martin Pavlovčič in Izidor Podgornik.
ODSOTNI: Mihael Vilman in Jože Dovžan.

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje sveta KS Dovje Mojstrana
2. Predlogi za proračun za leto 2017
3. Razno
Seja je bila posneta na elektronski medij.
Predsednik je navzoče najprej lepo pozdravil in začel razpravo glede predlogov za
proračun za leto 2017. Po razpravi so člani sveta KS sprejeli naslednji sklep:
SKLEP 12/01:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana za proračun za leto 2017 predlagajo sledeče:


Zavetišče na koncu ferate na Grančišču



Ureditev ceste mimo parka, skozi drevored do modre brvi (JP 690611) in
ureditev brvi



Parkirišče pod cerkvijo na Dovjem



Ureditev pločnika na dovški gobeli



Odprava pomanjkljivosti mostu v Mlačci



Ureditev ceste skozi Dovje (po odsekih)



Ureditev ceste (od Kosmata do Matiča, od Pehtuta okrog do stare šole) JP
690442, cesta JP 690441 od Dovje 73 do Dovje 65 (sanacija opornega zidu pri
hiši Dovje 72a v dolžini 18m), JP 960433 in sanacija ceste JP 690445 (prenos iz
leta 2016)



Popravilo cestišča na mojstranški gobeli zaradi drsečega asfalta



Ureditev ceste od Delavske 22 do križišča (LK 190831)



Ureditev parkirišča pri krajevni skupnosti in gasilskem domu v Mojstrani



Dograditev vrtca v Mojstrani
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Dokončanje Kulturnega doma na Dovjem



Izdelava lokalnega energetskega koncepta v zvezi z emisijami v zraku (zakonske
zahteve)



Most čez Krmarco v Zgornji Radovni



Dokončane neizvedenih del iz leta 2016



Sanacija ceste v Vatišu JP 690511 od hiše Dovje 124a do Dovje 128a



Ureditev Sedučnikovega in Dovškega potoka



Subvencioniranje košnje, ki jo kmetje opravljajo ob občinskih cestah

Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 3.
Franci Koražija: povzame vsebino sestanka, ki je potekal na temo ureditve gozdne poti za
spravilo lesa ob Sedučnikovem potoku.
Izidor Podgornik: je mnenja, da bi morala komunala poskrbeti za dodatne delavce za
košno. Parka, Proda in Šuli niso pokošeni in je nevarnost, da se v teh delih zaredijo živali.
Blaž Knific: pove, da se bo v Vatišu postavljala oglasni pano in sprašuje za mnenje glede
lokacije postavitve.
SKLEP 12/02:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana se strinjajo, da se oglasni pano postavi ob glavni cesti
pri izvozu iz kolesarske poti.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Damjan Kogovšek: Predlaga postavitev usmerjevalnih tabel v Zgornji Radovni, ker se
turisti ne znajdejo.
Blaž Knific: pove, da so po srečanju z gospodarstveniki dobili zeleno luč za odkup 10.000
m2 zemljišča (3 hale) na območju bivšega KO-OP-a v Mojstrani. V proračunu je
pripravljenih 150.000 EUR za uredite industrijske cone. Gospodarstveniki iz občine so bili
zainteresirani za najem prostorov.
Seja je bila zaključena ob 21:200 uri.

Zapisala:
Valerija Krznarič, dipl.org.menedž.
Strokovni sodelavec VI

Predsednik
KS Dovje - Mojstrana
Franci Koražija
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