ZADEVA: Sestanek sveta KS Vojsko - 2 seja
Sejna soba - Dom krajanov in gasilcev Vojsko, dne 1.7.2019
Prisotni:
Milojka Ječnik, Urška, Poljanec, Bojan Jereb, Danijel Ipavec, Andrej Šinkovec
Dnevni red:

1.Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.
2.Pregled in potrditev zapisnika 1. Redne seje sveta KS Vojsko.
3.Internetne in telefonske povezave.
4.Prostori za druženje mladih na Vojskem.
5.Plan dela za 2019 in dolgoročni plan.
ZAPISNIK SESTANKA
Pod 1.
Prisotni vsi vabljeni:
Milojka Ječnik, Urška, Poljanec, Bojan Jereb, Danijel Ipavec, Andrej Šinkovec,
smo potrdili predlagan dnevni red sestanka in dodali še točko 6. Razno.
Pod 2.
Prisotni smo potrdili zapisnik 1. redne seje brez pripomb.
Pod 3.
Brezčične telefonske povezave so v glavnem po celotnem območju KS z izjemo strogega centra vasi v zadnjem času
zelo slabe. Splošno mnenje je, da so se v zadnjem času toliko poslabšale, da je včasih nemogoča govorna telefonija, prenos podatkov pa večina nemogoč ali zelo počasen.
Prisotni smo se strinjali, da tudi če ni ekonomske motivacije, da mora vsaj operater, ki je s strani države določen za pokrivanje komercialno nezanimivega področja države, zagotoviti primerljivo telefonsko tehnologijo z ostalim delom
države tudi na področju celotne KS Vojsko. Za namen izraza interesa krajanov KS Vojsko po boljših telefonskih povezavah se izdela dopis naslovljen na vse večje operaterje in se ga da v podpis vsem zainteresiranim krajanom KS Vojsko.
Pripravljen dopis se po pošti ali osebno preko predstavnikov KS Vojsko predstavi operaterjem in ponudnikom telefonskih storitev predvidoma v Septembru 2019.
Izboljšanje internetnih povezav se uvrsti v dolgoročni plan dela sveta KS Vojsko s ciljem zagotoviti optične povezave
vsem obstoječim uporabnikom fiksnih telefonskih storitev.
Pod 4.
Prostor za druženje mladih svet KS ponudi bivše prostore KS v pritličju CŠOD.
Predstavniki mladih, Urška Poljanec izdela dokument - plan, namen uporabe prostora za druženje.
Predsednica sveta KS Milojka Ječnik sestavi hišni red. Po potrditvi dokumentov na svetu KS se opravi predaja prostora
mladim za čas mandata sedanjega sveta KS.
Pod 5.
Plan dela za 2019:
- Dom krajanov in gasilcev opremiti z internetnim priključkom in WiFi routerjem, da bo WiFi na voljo za delovanje KS,
gasilcev, društev in občasnim najemnikom prostorov.
- Aktivnosti za izboljšanje ‘mobitel’ signala.
- Vzdrževanje in popravilo mrliške vežice - pleskarska dela.
- Oglasna deska za zaselek Mrzla Rupa.
- Še en defibrilator.
- Prireditev za otroke v času poletnih šolskih počitnic.
- Klop pred vhodom v dvorano.
- Vzdrževanje makadamskih cest (smer Kanomlja, smer Bendija, odsek Novinčejše, odsek od odcepa za tiskarno Ogalce, smer Smodin) - posipanje, gredanje, valjanje.
- Sanacija podporni zid Ogalce.
- Rekonstrukcija asfaltne ceste - odsek pri Jepu v dolžini 180m.
- Zbor krajanov v Oktober - November 2019.

Dolgoročni plan dela 2019 - 2022
- Asfaltacija lokalne ceste 130/081 v dolžini 800m (odsek Pod meline mimo kmetije Pr’ Amevnkarju do ‘pod klanca’).
- Asfaltacija lokalne ceste Tiskarna - Ogalce.
- Defibrilatorji po zaselkih.
- Optično omrežje - internet.
- Vodovod - oskrba in kakovost (odprava kloriranja vode).
- Turistični objekt.
Pod 6.
Razno
Odgovor glede cene najema dvorane za prireditve v sklopu ‘Šinkovčevi dnevi poezije’. Organizatorju se zaračuna
stroške najema samo za 1 dan.
Enako, se samo za 1 dan računa stroške najema dvorane KUD-u Planika za prireditve ob ‘Jakobovi nedelji’.
Predlaga se popravek cenika najema dvorane. Društva, ki delujejo v KS naj podajo predloge.
Dodelava odra v Domu krajanov in gasilcev se izvede v dogovoru s KUD Planika (Ivan Šinkovec). Predstavnik sveta
KS Danijel Ipavec vpraša Vončina Petra, če je pripravljen prevzeti predelavo odra in se dogovori glede stroškov.
V drugi polovici avgusta se organizira dan počitniških dejavnosti za šolske otroke: Skavtske igre in piknik v ‘Gospodovem vrtu’, v primeru dežja aktivnosti v dvorani.
Obravnavali smo pobudo predsednikov svetov KS občine o organizaaciji športnih iger med posameznimi KS. KS Vojsko še nima ustrezne infrastrukture in športnega društva, zato naj igre najprej organizirajo druge KS, ki so bolj aktivne
na športnem področju.
Pregledali smo idejni projekt za prenovo starega gasilskega doma. Prisotni smo se soglasno strinjali, da za objekt, kot je
predviden v idejnem projektu, lokacija ni primerna, zato idejnega projekta svet KS ni potrdil. Za idejni projekt se lahko
poišče drugo - primernejšo lokacijo, kjer bo izkazan tudi komercialni interes. Obstoječo stavbo pa se lahko proda ali pa
uporabi za skupne potrebe delovanja KS (prostor za shranjevanje).
Kontaktirati družbo Komunala Idrija glede ustrezne oskrbe z vodo na priključkih hišnih številk Vojsko 95, 95a, 94, 96
in glede zbiranja odpadkov - ureditev EKO otokov in dodatni EKO otoki, da se razbremeni najbolj obremenjene v centru pri starem gasilnem domu , pri kapeli v Mrzli rupi, pri Kodru in v Revenovš.
Za potrebe delovanja KS se pridobi ponudbo za PC s pripadajočo opremo.

Naslednji sestanek sveta KS predviden konec Avgusta 2019.
Zapisal:
Andrej Šinkovec

