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VABILO IN ZAPISNIK SESTANKA
SVET KS

DRUŠTVO

Tim

Projekt

NAZIV SESTANKA: Dvajseta ( 21) redna seja sveta KS
Datum:
KRAJ SESTANKA: Prostori KS Vojsko
30.08.2017
VABLJENI: Edvard Vidmar, Danijel Ipavec, Andrej Grošelj, Sonja Hvala,
Dodatno vabljeni : Renata Hvala, Marko Leoni-Komunala Idrija

Ura:
19.00

SKLICATELJ: Branko Lapajne - predsednik sveta KS Vojsko

Dnevni red
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled zapisnika 20. redne seje sveta KS
3. Odlok o pokopališki dejavnosti
4. Projekti v teku ( gasilski dom, cesta Idrija -Vojsko, vzdrževanje lokalnih poti, projekt MČN
Vojsko -1 , Projekt A1, signal radio Odmev, ID GD-pokopališče)
5. Pogodbe in ureditev spornih lokacij v lasti Občine Idrija
6. Odnosi med CŠOD in OIdrija glede sedanjih prostorov KS
7. Eko otoki
8. Razno

Zapisnik
Točka 1
Prisotni: vsi vabljeni
Sklep 1.1: spremeni se vrstni red dnevnega reda in sicer : točka sedem (7) se uvrsti na tretjo(3)točko
dnevnega reda, točko tri(3) pa na sedmo (7) točko dnevnega reda.
Točka 2
Potrjen je zapisnik dvajsete (20) redne seje sveta KS Vojsko
Točka 3
Eko otoke je svet KS obravnaval že v prejšnjem mandatu. In sicer 25.10.2010; 25.11.2010; 4.02.2011
in 15.05.2013 sedanj svet pa 25.05.2016 in 26.04.2017. Torej smo se sedem let mučili, da uredimo to
področje. V tem mandatu smo se tega resno lotili in tudi izpeljali projekt. Naknadno je bilo potrebno
pridobiti okrog 6000€ sredstev za katere je bilo potrebno kar nekaj aktivnosti, sestankov in
pregovarjanj.
Eko otoki so bili
- postavljeni tam kjer so bili tudi predstavljeni na svetu KS ( res je , da je bila takrat dilema okrog
mešanih odpadkov )
- Eko otoke smo lahko postavili tam kjer so lastniki dovolili ( iščemo še lokacijo za Rovtarjev vrh,
drugje smo imeli tudi kar nekaj problemov )
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B. Lapajne
Izdelal: Branko Lapajne
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Potrdil : Svet KS Vojsko
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g. Marko Leoni
- trenutno se na Vojskem opazuje kje in koliko odpadkov je na neki lokaciji. Temu primerno se bo
kontejnerje dodalo ali pa odvzelo ( Rovenovše, Mrzla Rupa... )
- potrebno pravilno soriranje odpadkov
- MKO kontejnerji se bodo počasi odstranili
- naslednji teden se še uredi EKO otok na križišču Trovtovše - Škratovc
Točka 4
Gasilski dom - izvajalci nekoliko mudijo z izvedbo. Rok za končanje tretje faze je 30.10.2017. Z UE
Idrija dogovorjene spremembe. Uredili jih bomo z PID dokumentacijo.
Cesta Idrija -Vojsko - pričetek del v septembru 2017 in končanje novembra 2017. V sklopu tega se
bo asfaltiralo še odcek Bendija 151m in Ogalce 101m.
Lokalne poti - izvedeno po planu. Račun s strani Komunala zavrnjen.
MČN- Vojsko1 - Projekt za PGD končan. Izračunan je komunalni prispevek za vsako hišo posebej.
Tretja javna obravnava v septembru 2017.
Projekt A1 - v teku pridobivanje GD. Malo možnosti za končanje v letošnjem letu.
Radio Odmev- signal je poboljšan. Nove antene so na Javorniku. Z Seljkom je dogovorjeno
da v kolikor je na Vojskem še vedno slab signal se to uredi. Prosim za informacijo.
ID- Gasilni dom - pokopališče je narejen, del gre v izgradnjo že v letu 2018
Točka 5
Sklep 5.1
Uredili bomo pogodbe med Občino( Lastnik ) in Medvedovim, košnja na občinskih parcelah
Uredili bomo služnostno pogodbo med Občino ( lastnik ) in Medvedovim , greznica
Uredili bomo soglasje za začasno priključitev kanalizacije Gasilskega doma Vojsko na greznico
Medvedovih
Uredili bomo kompletno lokacijo v delu na novo zgrajenega Gasilskega doma. Odkup že koriščenega
zemljišča med Občino ( lastnik ) in I.Grošelj(kupec )
Uredili bomo pogodbo ( najemno ) med Občino ( lastnikom ) in Suzano Šaljaj glede parcele 204/40
Točka 6
Na zadnjem sestanku z CŠOD in Občino Idrija je bilo dogovorjeno :
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- pospeši se z zemljiškoknižnim vpisom
- predlog direktorja CŠOD je , da oceni se strošek neplačevanja elekrike in vode od leta 2000 - 2017
Lahko se zgodi, da bo Občina Idrija to prodala CŠOD-ju.
Sklep 6.1
Počaka se CŠOD na njihov predlog in potem svet KS Vojsko poda svoje mnenje. Svet KS Vojsko se
v nobenem primeru ne strinja z morebitno prodajo trenutno zasedenih prostorov. V sedanjih prostorih
se lahko predvidi z preureditvijo vrtec za predšolske otroke ali prostore uporabi za še vedno manjša
družabna srečanja ali druge namene.
Točka 7
Sklep 7.1
V kolikor občinski svet Občine Idrija potrdi nove predlagane enake cene grobarin za vsa pokopališča
v občini. potem se urejanje in vzdrževanje pokopališča ne prenese na Komunalo Idrija.
Razno - Točka 8
Na zboru krajanov ( ki bo tudi zadnji v tem mandatu ), želimo povedati nekaj o delu v tem mandatu,
dosežkih in pa tudi o projektih , ki jih nismo uspeli realizirati. Predvsem pa želimo pridobiti mnenja
krajanov o nadaljnem razvoju vojskarskega področja , da se v letu 2018 pripravi plan za leto 20192022
Sklep 8.1
Zbor krajanov se bo organiziral v novembru 2017.
Glede na pripombe slabega obveščanja Komunale Idrija je bilo ugotovljeno, da se obvešča ( mogoče
se zgodi tudi kakšna napaka )in , da o kakovosti pitne vode obstajajo podatki na spletni strani
Komunale Idrija
http://www.komunalaidrija.si/si/komunala/102/analize-pitne-vode/
Sestanek je bil končan ob 20.30 uri
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