KS VOJSKO

OBR 1.0/01 -01
Zp.Št.:25

VABILO IN ZAPISNIK SESTANKA
SVET KS

DRUŠTVO

Tim

NAZIV SESTANKA: Petindvajseta ( 25) redna seja sveta KS
KRAJ SESTANKA: Prostori KS Vojsko

Projekt
Datum:
23.05.2018

Ura:
19.00

VABLJENI: Edvard Vidmar, Danijel Ipavec, Andrej Grošelj, Sonja Hvala,
Dodatno vabljeni : Renata Hvala, Tanja Mauser, Mojca Magajna, Irena Hvala
SKLICATELJ: Branko Lapajne - predsednik sveta KS Vojsko

Dnevni red
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled zapisnika 24. redne seje sveta KS
3. Plan aktivnosti - skupno 2018 ( ovoritev GD, praznik KS Vojsko, dogovor o financiranju, priprava
vabila )
4. Sodelovanje KUD, DKŽD in PGD na proslavi prenosa ranjencev
5. Plan urejanja infrastrukture
6. Sredstva KS za leto 2018
7. Razno

Zapisnik
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
Prisotni : vsi vabljeni in dodatno vabljeni g. Bojan Režun in Danica Markič
Odsotna : Renata Hvala
2. Pregled zapisnika 24. redne seje sveta KS
Pripomba : doda se “ slavnostna seja Občinskega sveta Idrija zaradi objektivnih razlogov ne bo na
lokaciji Vojsko “
3. Plan aktivnosti - skupno 2018 ( ovoritev GD, praznik KS Vojsko, dogovor o financiranju, priprava
vabila )
Priprave so v polnem teku. Organizacijo prevzema PGD Vojsko. KS Vojsko izda naročilnico za organizacijo
prireditve PGD Vojsko v višini 500 €.
Na zahtevo g. Andreja Grošlja in Sonje Hvala, da je potrebno na vabilu popraviti vrstni red besedila ( najprej
otvoritev in nato krajevni praznik ) v razpravi povesta , da je za PGD pomembna otvoritev.
B. Lapajne poudarja , da je najprvo pomemben kraj in počastitev spomina na požig vasi, ker je zaradi tega
tudi otvoritev na krajevni praznik in ima neko veljavo. Drugače je vseeno kdaj je otvoritev.
Glasovanje : 2 glasova , da ostane vabilo v prvotni obliki
3 glasovi vzdržani
Pripravi se nov osnutek.
Prostore , ki jih bo zasedal PGD bo Občina Idrija le temu dala v najem.
Dodatno se montira še števec v glavno omaro z pridobitvijo solasja E3.
Naročeno pohištvo za prostore PGD, PGD dobavitelju plača sam, ker Občina Idrija ne mora opreme kot je
pohištvo predati v najem
4. Sodelovanje KUD, DKŽD in PGD na proslavi prenosa ranjencev
g. Bojan Režun je poudaril možnost sodelovanja pri pripravi proslave z strani društev na Vojskem. Društva
se s tem strinjajo in podajo svoja mnenja o sodelovanju v roku 14 dni.
Kontaktna oseba za komuniciranje je g.Danica Markič.

5. Plan urejanja infrastructure
Predložen je bil plan vzdrževanja infrastructure v prilogi.
Danijel Ipavec: potrebno posipati in popraviti bankine proti Mrzli Rupi.
Drugih pripomb ni bilo.
6. Sredstva KS za leto 2018
S strani B.Lapajneta je bil podana obrazložitev porabe sredstev v leu 2018. V razpravi je bilo govora
predvsem o zagotavljanju sredstev za vzdrževanje novega Doma krajanov in gasilcev Vojsko. Predvsem bi v
tem trenutku bilo potrebno poiskati skrbnika objekta , ki bi opravljal določene naloge v zvezi z objektom.
7. Razno
Ni bilo razprave.
Seja končana ob 21 uri.
Zapisal : B.Lapajne
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