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Moste, 24. 10. 2020
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Spoštovani,
posredujem vam zapisnik 3. sestanka Vaškega odbora Moste, ki je potekal v torek, 20.10. 2020, od
18. do 19. ure v prostorih Čopove rojstne hiše. Prisotni so bili: Janez Varl, Thomas Prešeren in Dušan
Konte.
Soglasno je bil potrjen predlagani dnevni red:
1)
2)
3)

Izbira predloga za porabo 1000 evrov namenjenega delovanju VO Moste
Priprava predloga za participativnega proračuna za leto 2021
Razno

1)

Izbira predloga za porabo 1000 evrov namenjenega VO Moste

Soglasno je bil sprejet predlog, da se 1000 evrov porabi za izdelavo in namestitev informativnega
panoja v bližino cerkve sv. Martina v Mostah.
Cerkev sv. Martina v Mostah je ena najstarejših cerkva na slovenskem. Prav tako je tudi najstarejši
objekt v občini Žirovnica, in kot tak deležen precejšnjega zanimanja med turisti. Dejstvo pa je, da je
omenjena cerkev odprta samo v času verskih obredov, ostale dneve pa je zaprta in tako nedostopna
obiskovalcem. Predlagamo, da se v bližini cerkve postavi informativni pano, na katerem bodo
slikovno in besedilno prikazane informacije o tem kulturnozgodovinskem objektu. VO Moste je že
pridobil pozitivno mnenje s strani ključarjev. Ugotavljamo tudi, da se ta praksa obveščanja ponekod
že daljši časa izvaja. Naročniki so pa različni od občin do turističnih društev.

2)

Predlog za participativni proračun za leto 2021

Predlagatelj: Vaški odbor Moste
Kontakt: kontedusan(j5)gmali.com
tel.: 040 771 680

Naslov projektnega predloga: Avtobusno postajališče v spodnjih Mostah za osnovnošolce

Opis projektnega predloga:
V času trajanja šolskega pouka otroci v spodnjih Mostah čakajo na šolski avtobus na nezavarovanem
prometnem prostoru. Prav tako ta prostor ne nudi nobene zaščite pred neugodnimi vremenskimi
pojavi.
Že v preteklosti so se starši zavzemali za rešitev tega problema. Zato VO Moste predlaga, da se na
primernem mestu zgradi postajališče, ki bo šoloobveznim otrokom nudil varnost in zaščito.
Ocena stroškov izvedbe projektnega predloga:
VO Moste meni, da bodo predvidena denarna sredstva -10000 evrov - zadostovala za izvedbo
projekta.

3)

Razno:

Vaščani zgornjih Most pod Ajdno in okolice so podali predlog , da bi šolski avtobus v tem delu vasi
pobiral šolo obvezne otroke tudi pod lovskim domom, kjer bi bilo prav tako možno obračanje. Do
sedaj vsi otroci vstopajo na avtobus v križišču, ki je v neposredni bližini železniškega nadvoza. Zaradi
širitve naselja proti lovskemu domu bi bilo zato smiselno podaljšati pot avtobusa do lovskega doma.

Lepo pozdravljeni.
Dušan Konte
Predsednik VO Moste

