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ZAPISNIK
Zapisnik 14. seje sveta KS Dovje Mojstrana, ki je potekala v ponedeljek, 12.12.2016
ob 19:30 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Dovje Mojstrana.
Prisotni: Jože Dovžan, Martin Pavlovčič, Izidor Podgornik, Damjan Kogovšek in Franci Koražija.
Odsotni: Miha Vilman
Posebej vabljeni: Blaž Knific in Uroš Kopavnik
Dnevni red:
1. Zbiranje idej glede vsebin za nekdanjo mesarijo na Dovjem (sredi vasi)
2. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje sveta KS Dovje Mojstrana
3. Pregled gradiva za 15. sejo OS, ki bo 14.12.2016
4. Razno
Predsednik je najprej vse navzoče lepo pozdravil in predstavil dnevni red za 14. sejo.
K 1. točki
Predsednik je prebral odgovor Gombovc Marsela, ki je bil vabljen na sejo sveta KS Dovje Mojstrana.
Posredoval je tudi opravičilo predsednika TD Dovje Mojstrana. Prišel pa je podpredsednik Uroš
Kopavnik, kateremu je tudi predal besedo.
Uroš Kopavnik: pove, da se je TD pozanimal, kaj bi si želeli domačini in kakšna je realnosti. Domačini
si želijo trgovinico, vendar potem nastane problem dodatnega človeka, ki bo delal v trgovinici.
Predlog je bil tudi za prodajalnico izdelkov domače obrti. TD tu ne vidi drugega, kot kakšno
informativno točko, pri kateri bi tudi TD lahko pomagal.
Franci Koražija: Razvojna zadruga je imela včasih trgovinico, ki ni dobro poslovala. Domač je bil samo
Pavlovčičev med, ostali izdelki so bili kupljeni iz Polanske doline. Predlagal sem, da bi imeli svoje
izdelke: klobaso, sir, kaj podobnega. Prihodnost Katre je v rokah občine. Odločiti se bo morala, kaj se
bo s Katro zgodilo. Vesel bi bil, če bi nekoč v prihodnosti lahko prodajali »Rodarjevo klobaso z zasko«,
vzeto iz Triglavskih pravljic ali kaj podobnega.
Blaž Knific: na občini smo razmišljali, kaj in kako z objektom. V letu 2017 se planira sanacija opornega
zidu za hišico. Hišica se bo ohranila takšna, kakršna je bila. Občina spodbuja kmetijstvo in drobno
gospodarstvo. V prihodnosti vidimo v tem priložnost. V 2018 je predvidena sanacija celotne ceste
skozi Dovje. Za enkrat bo objekt zaprt. Nakazalo se bo na to, kaj je v njem nekoč bilo.
Jože Dovžan: hišica je na primerni lokaciji za info točko ali razstavni prostor. Odprta bi bile med
prazniki in raznimi prireditvami. Špelo bi lahko prosili za poslikavo hišice.
Franci Koražija: želimo si, da se hišica sanira v slogu kot je bila. Vrata naj bodo na začetku zaprta.
Uporabljala se bi ob raznih prireditvah. Lahko se uporabi tudi za info točko.
Izidor Podgornik: kaj če bi bila vrata odprta, na sredini pa bi bila knjiga, kamor vpišeš vtise in nekaj
info materiala.
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Blaž Knific: Problem je, da je ob objektu cesta. Karkoli bo tam, bo potrebno postaviti pravo
signalizacijo. Ne smemo pozabiti na varnost.
Franci Koražija: hišica v parku je last Razvojne zadruge Dovje. Cirila bi morala vsako leto voditi
program Ancne hišice, a se to ni zgodilo. Zna se zgoditi, da se bo hišica v parku tudi prodala.
Na to temo se je razvila krajša razprava.
Uroš Kopavnik: pove, da bodo dali na sejo dnevnega reda TD mesarijo in tudi hišice v parku.
Zahvaljuje se za povabilo. Po seji TD bodo sporočil, kaj so se dogovorili.
SKLEP 14/01:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana podpirajo ureditev hišice za splošni namen in ohranitev kulturne
dediščine.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K 2. točki
Izidor Podgornik: imam nekaj pripombe, ki bi lahko bile tudi pobude. Naveže se na 3. točko zapisnika
in je mnenja, da so člani sveta KS preveč mlačni do tematike v zvezi s pošto. Nato se naveže na del,
kjer je omenjal dimnikarsko službo in ima pripombo na zapisano. Dobesedno navede, kaj je rekel.
Nato še prebere pismo župana, ki je bil priloga časopisu Zgornjesav´c.
Na temo privatnih zemljišč in moči vplivanja KS in občine na dogajanja na privatnih zemljiščih, se je
razvila razprava.
SKLEP 14/02:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana potrjujejo zapisnik 13. seje sveta KS Dovje Mojstrana.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K 3. točki
Blaž Knific: je na kratko predstavil gradivo za sejo OS. Preletel je dnevni red in k vsaki točki podal
nekaj informacij. Povedal je, da se bo po tem, ko bodo sprejeti pup-i, sprejel še OPN. To naj bi bilo v
začetku novega leta. Pohvalil je Bogdana Janša, ki je najbolj zaslužen za to.
Razvila se je krajša razprava glede OPN in PUP-ov, glede možnosti gradnje senika.
14/03 SKLEP:
Člani sveta KS Dovje Mojstrana so bili seznanjeni z gradivom za 15. sejo OS in ga potrjujejo.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K 4. točki
Izidor Podgornik: pove, da je bil na sestanku Ljudske univerze za tretje obdobje. Pove, da so ga
prosili, če bi naredili reklamo od ust do ust za Umsko vadbo. Kasneje se bo delala promocija tudi s
plakati. Razvila se je razprava glede prostovoljnih akcij, delovanj in sodelovanj med društvi.
Seja se je končala ob 21:20
Zapisala:
Valerija Krznarič, dipl.org.menedž.
Strokovni sodelavec VI
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