Krajevna skupnost Renče
___________________________________________________________________

ZAPISNIK 8.redne seje sveta KS Renče

Prisotni: predsednica ga.Florida Petelin, Marjana Šinigoj, Darijo Kante, Alan Rijavec,
Uroš Stibilj, Patricija Kalin, Andrej Furlan, Dimitrij Zorn
Opravičeno odsotni: Matevž Lapajne
Datum in ura: ponedeljek 23.9.2019 ob 19:00
Kraj: pisarna KS Renče

Predsednica ga.Petelin pozdravi prisotne in ugotovi sklepčnost.
Prisotnih je 8 članov.
Predsednica KS predlaga naslednji dnevni red :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 7. redne seje sveta KS
Problematika del in nalog tajnika KS
Poročilo predsednice
Pregled izvršenih del v KS in plan za naslednje obdobje
Plan dela do konca leta 2019
Razno
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Dnevni red je bil soglasno sprejet.
1.točka dnevnega reda – POTRDITEV ZAPISNIKA 7.REDNE SEJE
Člani sveta se z zapisnikom 7.redne seje strinjajo in nanj nimajo pripomb. Zapisnik je
bil po glasovanju sprejet.
Rezultat:
ZA: 8

PROTI: 0

2.točka dnevnega reda – PROBLEMATIKA DEL IN NALOG TAJNIKA KS
Ga.predsednica prisotne obvesti, da je g.Zdenko Zorn podal odstopno izjavo in da z
dne 1.9.2019 ne opravlja več tajniških opravil za KS Renče. Od takrat dalje,
najnujnejša opravila izvaja predsednica sama. Pove tudi, da je bila z g.Zornom
opravljena primopredaja poslov. Predsednica prisotne povpraša ali je med člani
sveta kateri pripravljen prevzeti naloge, ki so v pristojnosti tajnika. Glede na to, da
nihče izmed članov ni pripravljen prevzeti navedene funkcije, ga.predsednica
predlaga Majo Turel kot novo tajnico KS Renče. Vsi prisotni se s predlogom
predsednice strinjajo. Dimitrij Zorn vpraša predsednico ali je g.Zorn prejemal plačilo
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za opravljanje tajniških del. Predsednica pove, da ja in da bi se v enaki višini
plačevalo tudi g.Maji Turel.
Predsednica je dala imenovanje Maje Turel na glasovanje.
Rezultat:
ZA: 8

PROTI: 0

Sklep 1: Za novo tajnico KS Renče se imenuje ga.Maja Turel.
3.točka dnevnega reda – POROČILO PREDSEDNICE
• Predsednica opiše obisk v Staranzanu (Feste delle razze) na katerega so bili
vabljeni vsi člani sveta KS in hkrati izrazi razočaranje zaradi majhne udeležbe
članov sveta KS na omenjeni prireditvi. Pove, da bomo stike med KS Renče in
Staranzanom še naprej krepili ter iskali nove oblike sodelovanja.
• Pove, da je v Renčah težava s košnjo, saj za te naloge na Občini ni
avtomatizma in je potrebno opozarjati na neurejenost zelenih površin.
Krožišče je na zemljišču v lasti KS Bukovica Volčja Draga, nahaja pa se pred
samim vstopom v naš kraj v Renče. Lepo bi bilo, če bi za ureditev skrbeli na
Občini. Ureditev krožišča smo v pomladanskem času financirali iz sredstev
KS Renče. Za naprej pa se moramo odločiti, kako bomo ukrepali.
• Cvetlična korita s poletno zasaditvijo so pri koncu cvetenja, zato predsednica
da članom v razmislek, kaj storiti s koriti v zimskem času.
• Predsednica omeni, da ni obveščena o nobenih akcijah, ki jih prirejajo društva
iz Renč (Sub kultura) in se izvajajo v našem kraju.
• Daljši del poročila predsednice je namenjen čiščenju in vzdrževanju prostorov
KS Renče in kulturni dvorani Renče. Pokaže več ponudb, ki jih je pridobila od
različnih čistilnih servisov. Prisotni sodelujejo v diskusiji in glede na to, da
prostori KS niso veliko v uporabi, sprejmejo spodaj navedeni sklep 2.
• Predsednica pove tudi, da se iščejo najemniki za prostore KS in sicer za
prostor bivše referenčne ambulante ter prostor nasproti pisarne KS.
Sklep 2: Za vzdrževanje primerne čistoče in urejenosti prostorov KS Renče, se
ne potrebuje rednih storitev čistilnega servisa, ampak se čiščenje naroči po
potrebi.
4. točka dnevnega reda – PLAN IZVRŠENIH DEL V KS IN PLAN ZA NASLEDNJE
OBDOBJE
V poletnem obdobju je bila uspešno izpeljana prireditev Mohorjevo 2019 in
kolesarska dirka » 5. juriš na Trstelj«. Obe prireditvi sta zahtevali veliko truda in
organizacije in prisotni se strinjajo, da sta bili dobro izvedeni.
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Predsednica pove, da je na občini povprašala, kdaj je predvidena energetska
sanacija kulturne dvorane v Renčah. Ker je dobila odgovor, da le-ta v bližnji
prihodnosti ni v načrtu, predlaga, da se iz sredstev KS Renče sanira le najnujnejše.
To vključuje gips steno, kjer se stena lušči, menjavo dotrajanih oken in če bodo
sredstva dopuščala tudi premaz tal. Trenutno zbira ponudbe za omenjena dela.
Potrebna je tudi menjava peči in gorilca, vendar je to plan za zimsko sezono
2020/2021.
Na pokopališču v Renčah je potrebno zamenjati živo mejo, saj le-ta na določenih
mestih umira. Prisotni se strinjajo, da se to odloži na kasnejše obdobje in da se
poskusi živo mejo le podtakniti na mestih, kjer je to potrebno. Za letos se živa meja
poreže in sicer tako, da bodo posušeni deli čim manj vidni. Na delu pokopališča, kjer
krajani odlagajo odvečno zemljo, se prisotni odločijo, da se zaenkrat ne postavi
kontejnerja za zemljo, ampak se postavi tablo z opozorilom o prepovedi odlaganja.
Marjana Šinigoj pove, da bo klicala na podjetje Benko d.o.o., ki skrbi za ureditev
pokopališča in se pogovorila še z njimi. Predsednica prosi Marjano Šinigoj, da napiše
kratek članek za lokalni Občinski list, o problematiki odlaganja odvečne zemlje na
pokopališču. Problem pokopališča je tudi ta, da so poti iz drobnega kamenja in se
invalidi po njih ne morejo premikati.
5.točka dnevnega reda – PLAN DELA DO KONCA LETA 2019
Predsednica pove, da nas v decembru čaka »Otroški živ-žav« in predlaga, da do
naslednje seje vsak premisli kako bi ga izpeljali. Med prisotnimi je diskusija ali bi
povprašali ravnatelja šole Renče, če bi tudi šola pristopila k prireditvi.
6.točka dnevnega reda – RAZNO
Marjana Šinigoj vpraša ali je urejanje srečevališča Mohorini-Lukežiči končano.
Predsednica pove, da ja. Marjana Šinigoj pove, da se vaščani pritožujejo, da so klopi
in smetnjak postavljeni postrani, saj je postrani narejena plošča na kateri stojijo.
Darijo Kante predlaga, da se pozove pristojne za ureditev srečevališča, da se to
popravi. Marjana Šinigoj pove tudi, da se ji zdi nesmotrna postavitev koša za smeti
na srečevališču, saj je le-to od kontejnerjev oddaljeno le nekaj metrov in bi se
namesto koša za smeti za ta denar lahko postavilo manjše otroško igralo.
V naslednjem tednu je predvideno krajše srečanje svetnikov KS z sedaj že bivšim
tajnikom. O datumu srečanja bo predsednica obvestila svetnike in gospoda Zorna.

Seja je bila zaključena ob 21:00 uri.

Zapisala:
Marjana Šinigoj

Predsednica KS Renče
Florida Petelin
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