
Krajevna skupnost Novaki

Dolenji Novaki 49

5282 Cerkno

Zapisnik 1. izredne seje

Datum: 13. 1. 2019, 10.00 – 12.00

Prisotni: Pavle Podobnik, Miran Peternelj, Simon Eržen, Štefa Kejžar, Matej Razpet 

Odsotni: Janez Božnar (NOP),  Alenka Jeram (OP)

Dnevni red:

1. Inventura KS Novaki (dokumentacijo potrebno oddat do 18. 1. 2019) 
2. Financiranje oskrbnika Podružnične šole Novaki 
3. Hramba podatkov zapisnikov in dokumentacije KS Novaki 
4. Priprava projektov KS Novaki
5. Hišni red Podružnične šole Novaki 
6. Razno.

K.1. 

Inventura KS Novaki  je  bila opravljena 13.  1. 2019. Ugotovljeno je,  da sta dva vodovoda
zapisana v inventuri, vendar nihče zagotovo ne ve, katera dva (dolžina),  zato je potrebno
pridobit dokumentacijo o vodovodih na Občini Cerkno.

K.2.

Delo oskrbnika Podružnične šole Novaki je v preteklem letu opravljal Skok Milan. Dogovorit
se je potrebno o načinu njegovega fnanciranja in pridobit obstoječo pogodbo v vpogled.

K.3.

Predlog je, da se dokumentacija, ki nastaja pri delovanju KS Novaki, hrani v elektronski obliki
(Google Drive), ki bo na vplogled dostopna krajanom, pravico do urejanja pa imajo člani  KS.
Dogovor  o načinu in zakupu hranjenja podatkov na Google Drive je  bil  soglasno sprejet.
Prisotni potrdijo nakup Google Drive letne naročnine za 100 GB v vrednost 20 EUR.



K.4.

Prisotni  se strinjajo,  da je  potrebno pripraviti  projekte  KS Novaki,  da bodo čim bolj  uspešno

realizirani na Občini Cerkno.  Predlagano je, da bi bilo smiselno pripravit projekte s čim bolj
opredeljenimi zneski.

K.5. Miran Peternelj je pripravil hišni red Podružnične šole Novaki in predlaga, da se ga pred
plastfciranjem in obešanjem v vpogled pokaže še oskrbniku. 

K.6. 

Ob gasilski vaji v Podružnični šoli Novaki  12. 1. 2019 se je očistlo oba dimnika in ugotovilo
neustreznost (razpadlost) vratc v dimnik na podstrehi, kar predstavlja požarno ogroženost.
Vratca  spodaj  v  pritličju  pa  se  težko odprejo.  Nujna  je  zamenjava  vseh  dimniških  vratc.
Potrebno se je dogovorit o izvajalcu del.

Lega na podstrehi v Podružnični šoli Novaki je dotrajana in ne izvaja svoje funkcije. Potreben
je ogled, dokumentacija stanja ter dogovor o sanaciji stanja.

Potrebno je pridobit dokumentacijo, katere ceste so klasifcirane kot krajevne, občinske in
državne. 

V Podnjivč so pripravljeni sami investrat za pripravo podlage, potrebno se pozanimat na
občini Cerkno ali je mogoče pridobit občinska sredstva za celostno ureditev trase. 

Nakup  kovinskih  omar  za  hranjenje  dokumentacije,  Matej  Razpet  se  pozanima  pri
dobavitelju kakšne so možnost nabave, okvirna cena 50Eur / kos. Dimenzije omar 2x1x0,4m.

Ob cerkvi v Novakih potrebno postavit ograjo ob kontejnerjih da jih veter ne bo prevračal na
pokopališče. Obvestt komunalo Idrija.  

Zapisal: Simon Eržen




