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ZAPISNIK
Zapisnik 13. seje sveta KS Dovje Mojstrana, ki je potekala v ponedeljek, 14.11.2016 ob
19:30 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Dovje Mojstrana.
Prisotni: Franci Koražija, Izidor Podgornik, Martin Pavlovčič, Damjan Kogovšek in Jože Dovžan
Odsotni: Mihael Vilman
Posebej vabljeni: Blaž Knific
Dnevi red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje sveta KS Dovje Mojstrana
2. Pregled in potrditev predloga proračuna za leto 2017
3. Razno

Predsednik je najprej vse navzoče lepo pozdravil in predstavi dnevni red.
K 1. točki
Predsednik na hitro preleti zapisnik 12. seje sveta KS.
SKLEP 13/01:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana so se seznanili z zapisnikom 12. seje in ga potrjujejo.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K 2. točki
Blaž Knific: na hitro je predstavil proračun. Pove, da se je znižala cena odpadnih voda. Za reševanje
stanovanjske problematike je namenjenih 150.000 EUR za sanacijo stare šole na Dovjem. Gradbeno
dovoljenje za staro šolo je pridobljeno. V proračun za leto 2017 se je upoštevalo nekaj predlogov s
strani KS. Nekatere stvari se bodo prenesle iz 2016, nekaj pa se bodo premaknile v 2018.
Preplastitev cesta na mojstranški gobeli. Cesta od hiše Dovje 65 do Dovje 71 d in oporni zid. V Vatišu
asfaltiranje in ureditev meteorne kanalizacije. Na Dovejm je bil opravljen ogled za oporni zid in
reševanje meteorne vode sredi vasi. Delna ureditev Dovškega potoka, 10.000 EUR je namenjenih za
Sedučnikov potok. Odkup zemljišč na dovški gobeli, prav tako tudi za pločnik na Belci. Rekarjeva Mara
je KS in tudi občini podarila bivšo mesarijo na Dovjem. Ključe je že predala meni. 10.000 EUR je
predvidenih za sanacijo objekta, urediti se morajo še papirji. Nadaljevali bomo s projektom Topolino.
Temelji za most se že postavljajo. Parkirišče na Dovjem je v teku. Dobili smo idejno zasnovo otroškega
igrišča. Idejna zasnova za parkirišče je tudi že narejena. V Vatišu bo oglasna tabla postavljena v letu
2017. Nekaj denarja je namenjenega za obnova fasad za polepšanje vaških jeder. 3.000 EUR je
namenjenih za tridnevno prireditev, ki bo na trgu v Mojstrani - srečanje pevskih zborov. 5.000 EUR za
zasneževanje žičnice v Mojstrani. Elektrika za balinišče. V KUD smo popravili postavke za delovanje.
Upam, da bomo pri odkupi KO-OP-a uspešni. V sklopu sanacije ceste, smo izolirali tudi stene, ki so
zamakale v KUD-u. Na strugi Save se bodo sanacije nadaljevale tudi v letu 2017. Z denarnimi sredstvi
in svetovanjem nam bo pomagal ARSO. Uspešno smo črpali državna sredstva – cesta od Hrušice proti
Mojstrani, uvoz v Mojstrano, cesta v Planico in še kar nekaj projektov. Naš cilj je, da se vse pripombe
izrečene na zborih občanov, v čim večji meri izpolni.
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Franci Koražija: pove, da je županu povedal, da se vseh predlogov, ki jih dajemo, ne da izpolniti takoj.
Zapisati jih moramo, da jih ne pozabimo. Počasi pa jih bomo v doglednem času realizirali. V letu 2018
je obljubljena celotna cesta skozi Dovje. Občino je treba opozoriti, da je Dovje specifičen in da ima slab
vodovod.
Blaž Knific: pripravljam dokumentacijo za cesto od pokopališča do Lipa. Cesta se bo širila in preplastila.
300.000 EUR bo pridobljenih s strani države v letu 2018 za obnovo ceste od novega naselja do KUD-a.
To bo zajemalo tudi zajetje meteornih voda, ki se bodo speljale v Dovški potok.
Joža Dovžan: pove, da je v proračunu tudi gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt v Fabrki. V
naslednjih 2 letih se lahko pridobijo dodatna sredstva. Odločiti se moramo, kakšno namembnost bomo
določili tej hišici, ki nam jo je podarila Mara Rekar. Vklopiti bi jo morali v vaško jedro.
Razvila se je krajša razprava o namembnosti tega prostora v kateri so sodelovali Blaž Knific, Franci
Koražija in Jože Dovžan.
Blaž Knific predlaga, da se povabi na naslednjo sejo predstavnike Turističnega društva in Predstavnike
Triglavskih pravljic, da povejo svoje ideje.
Izidor Podgornik: apelira na svet KS, da Joža Dovžan pobude in vprašanja na občinskem svetu, ki se
nanašajo na sveta KS podaja izključno s sklepom sveta KS.
Razvila se je krajša razprava med Izidorjem Podgornikom, Jožem Dovžanom in Francijem Koražijem.
Izidor Podgornik: v proračunu je 59.000 EUR namenjenih za Ljudski dom, tukaj mi ne grej skupaj
obrazložitev. Materialni stroški KUD-ov pa so le nekaj več kot 11.000 EUR.
Franci Koražija: pogledal sem številke in prišel do tega, da je vse to res. KUD dela prostovoljno. Imamo
zelo majhne stroške. Če društvo deluje na prostovoljni bazi je s tem veliko manj stroškov. Nisem
podpornik delanja novih »spomenikov«, saj let-ti vedno za seboj potegnejo velike stroške.
Kulturno društvo ni prejemnik tega denarja vendar gre za napačno obrazložitev.
Izidor Podgornik: dotakne se delovanje ožjih delov občine. Samo KS Rateče in KS Dovje Mojstrana ima
opisano, za kaj so stroški porabljeni. V obrazložitvah za KS Dovje Mojstrana zmanjka 1.300 evrov, kam
je izginil ta denar?
Razvije se krajša razprava.
SKLEP 13/02:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana potrjujejo predlog proračun za leto 2017.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K 3. točki
Jože Dovžan: sprašuje kaj je sedaj s pošto?
Franci Koražija: vse ne moramo naložiti TD. Pošto lahko postavimo v šah mat pozicijo. Če ni interesenta
mora pošta še naprej delovati.
Razvila se je krajša razprava na to temo.
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Na temo plana cest za obdobje 2017 do 2020 se člani sveta KS Dovje Mojstrana predlagajo naslednji
SKLEP 13/03:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana za štiri letni plan cest predlagajo naslednje ceste:
Leto 2017
Zamenjava asfalta na Mojstranški gobeli.
Asfaltiranje ceste od hiše Dovje 65 do Dovje 72.
Sanacija ceste v Vatišu.
Leto 2018
Celotna cesta skozi Dovje do KUD-a in od pokopališča do križišča z državno cesto pri Lipu.
Asfaltiranje Dovške gobele in ureditev pločnikov.
Leto 2019
Asfaltiranje ceste od Delavska 22 do križišča s cesto LZ 198812.
Asfaltiranje ceste Krmarca.
Leto 2020
Makadamska cesta pod Grančiščem
Delna preplastitv ceste do Sedučnika
Cesta od Zima (Gostilna pr Železn`k) do elektrarne v Fabrki
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP 13/04:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana se strinjajo, da se na naslednjo sejo povabi predstavnike TD in
predstavnike Triglavskih pravljic, da podajo svoje ideje glede uporabe stare mesarije na Dovjem.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Izidor Podgornik: omenja dimnikarsko službo. Razvila se je civilna iniciativa, ki se je zavezovala, da si
vsak izbira svojega dimnikarja.
Na Dovjem se dela fonda za postavitev plakatnega mesta. Zanima me kakšno moč ima svet KS.
Franci Koražija: razloži mu, da na zasebni zemlji ne moramo nič.
Izidor Podgornik: ali smo kdaj govorili, ali se vabila na sejo obešajo na oglasno desko?

Seja je bila zaključena ob 20:45

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

Predsednik
KS Dovje - Mojstrana
Franci Koražija

