KS VOJSKO
VABILO IN ZAPISNIK SESTANKA
SVET KS

DRUŠTVO

Tim

NAZIV SESTANKA: Enajsta ( 11) redna seja sveta KS
Datum:
KRAJ SESTANKA: Prostori KS Vojsko
10.02.2016
VABLJENI: Edvard Vidmar, Danijel Ipavec, Andrej Grošelj, Sonja Hvala;
Dodatno vabljeni : Renata Hvala, Irena Hvala, Tanja Mauser, Damjana Skok

OBR 1.0/01 -01
Zp.Št.:11
Projekt
Ura:
19.00

SKLICATELJ: Branko Lapajne - predsednik sveta KS Vojsko

Dnevni red
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled zapisnika 10. redne seje sveta KS
3. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Idrija za
programsko obdobje 2015 - 2020
4. Mednarodni prostovoljni tabor - Junij 2016
5. Informacije z sestanka 28.01.2016 CŠOD- OIdrija v Ljubljani
6. Infrastruktura ( vzdrževanje javnih cest, objekti, ostalo )
7. Teden KS Vojsko ( junij 2016 )
8. Razpisi, subvencije 2016
9. Razno

Zapisnik
1 Točka
Prisotni :
Edvard Vidmar, Danijel Ipavec, Andrej Grošelj, Sonja Hvala;Renata Hvala,Tanja Mauser ( prisona
namestnica ga. Blaznik ), Damjana Skok
Odsotna : Irena Hvala
Sprejet je dnevni red
2. Točka
Sprejet je zapisnik 10.seje sveta KS Vojsko
3. Točka
Obširnejša razlaga - Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Idrija za programsko obdobje 2015 - 2020 se bo v KS Vojsko izvedla 24.02.2016 ob 16.00 uri v
prostorih KS Vojsko.
Predstavitev bo s strani Občine Idrija izvedla ga. Karmen Makuc
Sklep : Andrej Grošelj je odgovoren za izvedbo povabila med krajani na omenjeno razlago Pravilnika.
4. Točka
Lapajne je obrazložil namen tabora in samo organizacijo tabora.
1
Zapisnik zapisal/a Branko Lapajne
Last KS Vojsko
Uporaba v
nedogovorjene namene
ni dovoljena

Izdelal: Branko Lapajne
Podpis:
Potrdil : Svet KS Vojsko

Izdaja: 01
Datum izdaje: 29.10.2014

KS VOJSKO
VABILO IN ZAPISNIK SESTANKA
SVET KS

DRUŠTVO

Tim

OBR 1.0/01 -01
Zp.Št.:
Projekt

1. Tabor bo potekal od 21.6. do28.6.2016
2. Glavni cilj je ureditev poti na iz centra Vojskega na Školj in ureditev okolice orientacijskega
stolpiča na vrhu.
3. Nastanjeni bodo v vikend hišici ob potoku Gačnik, 2 km od centra Vasi. Na delo v center bodo
hodili peš.
4. Zajtrk in večerjo si bodo pripravljali sami, Geopark jim zagotovi hrano, ki jo bomo dnevno
dostavljali na Vojsko.
5. Kosilo bodo pripravile kmečke žene (Društvo kmečkih žena in deklet Vojsko).
6. Pri delu je s prostovoljci stalno tudi predstavnik iz lokalnega okolja (en upokojeni gospod z
Vojskega), da bo skrbel za orodje ter usmerjal delo prostovoljcev.
7. Orodje bo priskrbela lokalna skupnost, materiala praktično ne potrebujemo oz. se priskrbi iz
okolja. Nekaj malega sem predvidevala za popravilo stolpa, nakup okroglega podstavka za
orientacijsko ploščo ter izdelavo majhne tablice z razlago stolpca oz. še kakšno malenkost.
8. Prostočasne dejavnosti:
- En dan jim bomo organizirali izlet v Idrijo, ogled AR in MMI
- Pohode na Hudournik, v Gačnik, Partizanska tiskarna Slovenija, snežna jama, klavže in
KPZI…
- Dan na kmetiji Naš raj
- Izdelava idrijskih žlikrofov z ženami – popoldne – pojejo jih za večerjo
5.Točka
Lapajne razloži potek sestanka in sklepe sestanka v Ljubljani - CŠOD :
Sklep 1: Glede vseh investiciji , ki so predmet skupnega razvoja in lokalnega skupnega pomena v
lokalni skupnosti KS Vojsko , CŠOD določi sogovornika, ki bo sodeloval pri skupnih projektih
Sklep 2: CŠOD in Občina Idrija se strinjata, da se pri investiciji v CRS pristopi z fazno izgradnjo (
najprej klet in drugi nivo ID projekta na katerem bo bilo igrišče ). Izdela se fazni investicijski
elaborat. ( B. Lapajne ) Investicija naj bi se pričela 2018
Sklep 3 : CŠOD poda v doglednem času odločitev o postavitvi skupne kotlovnice na energent –
biomaso, glede na predlagano
Sklep 4 : Projekt kanalizacijskega omrežja za center vasi Vojsko se projektira. Na skupnem sestanku (
vabljeni bodo vsi, ki so predvideni za priključitev na kanalizacijsko omrežje ) ob predstavitvi projekta
bo tudi že predstavljena višina stroškov za posamezno priključno mesto in višina komunalnega
prispevka.
6. Točka
Lapajne obrazloži stanje na delu zastavljenih projektov:
- MV je notranje opremljena in gradbeno končana. Zunanjost se konča v mesecu maju 2016. Uradna
otvoritev junija 2016. Razmisli se še o posodi za prostovoljne prispevke
- Ureditev centra vasi / izdeluje se projekna dokumentacija in priprave na odkup parcel. Center se bo
urejeval v juliju in avgustu 2016
- Kanalizacija / izdeluje se ID projekte, popravki poslani v nadaljno obdelavo
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- GD ( gasilni dom ) v tim za izvedbo se predlaga s strani KS Vojsko : Andrej Grošelj, Peter Hvala in
Branko lapajne
- javne ceste / vzdrževanje poteka na način kot v predhodnem letu
7. Točka
Predlog s strani Lapajneta je , da poskušamo skozi cel teden organizirati razne dejavnosti . Več se
pogovorimo na naslednji seji sveta. Predlog poda Lapajne. Potrebno bi bilo izdelati bilten Teden KS
Vojsko in poslati širši skupnosti v Občini Idrija. Odgovoren Lapajne
Sestane se tim za izvedbo turnirja v malem nogometu. Odgovoren Edi Vidmar.
8. Točka
Društva naj se prijavljajo na razpise, ki jih za društva pripravlja Občina Idrija.
9. Razno
Predlaga se pobudo za spremembo pravilnika pluženja lokalnih cest. Sedaj obstajajo omejitve, ki ne
dovoljujejo pluženja do samo ene kmetije ali stanovanjske hiše. Odgovoren Lapajne
Sestanek se je končal ob 21.30 uri.
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