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VABILO IN ZAPISNIK SESTANKA
SVET KS

☒

DRUŠTVO ☐

NAZIV SESTANKA: Sestanek sveta KS Vojsko - 3 seja
KRAJ SESTANKA: Dom krajanov in gasilcev Vojsko

Tim
Datum:
18.7.2019

☐

Projekt

☐

Ura:
20:00

Prisotni: Milojka Ječnik, Urška Poljanec, Bojan Jereb, Danijel Ipavec, Andrej Šinkovec, Branko Lapajne, Dejan Mrak,
MojcaMagajne
SKLICATELJ: ga. Milojka Ječnik, predsednik sveta KS Vojsko

Vabljeni:
- podžupan občine Idrija, g. Branko Lapajne
- svetnik v občinskem svetu, g Dejan Mrak
- predsednica KUD Planika Vojsko, ga. Mojca Magajne
- člani sveta KS Vojsko: Urška Poljanec, Bojan Jereb, Danijel Ipavec, Andrej Šinkovec

Dnevni red

1. Obnova starega gasilskega doma.
2. Razno.

Zapisnik

Pod 1.
OBNOVA STAREGA GASILSKEGA DOMA
Od prvotne ideje, da se prostore starega gasilskega doma uporabi za ureditev eko otoka s kontejnerji za zbiranje odpadkov, je
nastal idejni projekt prenove zgradbe. Podžupan g. Branko Lapajne je predstavil idejni projekt prenove stavbe, da bi služila kot
gostinsko-turistični objekt z majhno trgovino, lokalom, javnimi WC-ji in sanitarijami, polnilnicami za električna kolesa in z
opremljenimi parkirišči za 2 enoti kamp vozil in 3 parkirnimi mesti za osebna vozila. Ocena investicije na podlagi izdelanega
idejnega projekta je 115.000,00 EUR.
Za izvedbo projekta so v občinskem proračunu rezervirana sredstva za pokritje investicije po idejnem projektu. Od sveta KS
Vojsko se pričakuje potrditev idejnega projekta, da se nadaljuje s pridobivanjem dokumentacije PGD in PZI.
Predsednica sveta KS Vojsko, ga. Milojka Ječnik je poudarila, da se je že predhodno glede idejnega projekta pozanimala pri
nekaterih krajanih, predvsem pri lastnikih sosednjih stanovanjskih hiš in ugotovila precej odklonilno mnenje do predstavljenega
projekta, kot je enako tudi svet KS Vojsko zavzel stališče in ga potrdil na predhodnem sestanku sveta KS dne 1.7.2019.
g. Dejan Mrak je podal predlog, da se parcelo in objekt lahko proda, kupnino pa nameni za druge projekte, npr. lokal z avtomati
za pijačo v sklopu igrišča ali parka z igrali.
ga. Milojka Ječnik je dopolnila, da bi tak lokal v upravljanje lahko prevzelo npr. gasilsko društvo Vojsko.
Končni dogovor je bil, da naj se lastniki sosednjih hiš dogovorijo o nameravanem odkupu parcel in o ureditvi eko otoka s
kontejnerji za zbiranje odpadkov.
Podžupan g. Lapajne je predlagal, da naj se odločitev sprejme v takem roku, da se bo prodaja izvršila skupaj z licitacijo 4 parcel
na lokaciji poleg novega doma krajanov in gasilcev.
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Pod 2.
RAZNO
Svet KS mora do 3.8.2019 občini Idrija prijaviti 3 projekte, za katere bo občina zagotovila sredstva za obdobje 2020.
Predlagali smo:
- asfaltacija lokalne ceste od odcepa za Tiskarno Slovenija do Ogalc v dolžini 500m.
- asfaltacija lokalne ceste proti kmetiji Smodin od odcepa v dolžini 500m.
- asfaltacija lokalne ceste v Maganiji v dolžini 500m.
- rekonstrukcija lokalne ceste v Melinah.
Obravnavali smo še tekoče projekte (dokončanje igrišča poleg novega doma krajanov in gasilcev, obnova asfalta ‘na planinski
ravan’, rekonstrukcija lokalne ceste proti Mrzli Rupi pod Jepom, izgradnja podpornega zidu na Ogalcah) in cenik za najem
dvorane v domu krajanov in gasilcev.
Glede cenika za najem dvorane in pomožnih prostorov je podžupan g. Lapajne pojasnil, da cenik postavlja lastnik objekta in
to je Občina Idrija, ki ravno tako lahko določa o morebitnem popustu za najem.
Glede popravka cenika pa smo ponovili stališče predhodnega sestanka, da naj društva pripravijo predlog popravka, ki ga mora
svet KS posredovati Občini Idrija z vlogo ge. Karmen Makuc.
g. Dejan Mrak je predlagal še:
- da KS uredi informacijske table v centru vasi - prelepi napačne informacije o gostinski ponudbi.
- da se odsek glavne ceste Kočevše - Vojsko označi z označevalnimi črtami roba cestišča zaradi varnosti v primeru slabe
vidljivosti.
S strani podžupana je bil svet KS Vojsko seznanjen še s projekti:
- digitalizacija - optične povezave tudi za podeželje, projekt, ki ga je na 7. seji sprejel občinski svet.
- brezžične digitalne povezave - projekt A1 je obstal.
Naslednji sestanek sveta KS predviden konec Avgusta 2019.
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