
Datum: 29. oktober 2014 

 

 

ZAPISNIK 

 

1. redne seje Sveta KS Grgar, ki je potekal 29. oktobra, s pričetkom ob 19. uri, v 

sejni sobi Kulturnega doma Grgar 

 

 

 

Prisotni: David Širok, Aleksander Miljavec, Aleksander Škrlj, Janko Belingar, Milivoj 

Povšič, Aleš Bremec, Janja Štrukelj,  Ljubka Čargo, Edbin Skok 

 

 

Dnevni red:  

1. Sprejetje zapisnika ustanovne seje 

2. Predstavitev svetnikov Liste Trnovske in Banjške planote 

3. Hišnik in čistilka (določitev) 

4. Glasbena šola v KD Grgar (določitev najemnine) 

5. Prošnja bar Mojca glede možnosti odobritve umika plačila dveh najemnin zaradi 

izdelave nadstreška 

6. Razno 

 

 

Ad. 1 

 

David Širok je zbranim prebral zapisnik ustanovne seje z dne 22.10.2014. 

 

Sklep: Člani Sveta KS so se strinjali z vsebino zapisnika in jo tudi potrdili. 

 

  

Ad. 2 

 

David Širok je predstavil prisotna člana Liste Trnovske in Banjške planote, ki sta bila 

izvoljena v Svet Mestne občine Nova Gorica dne 19.10.2014. To sta Gospa Ljubka Čargo 

in Gospod Edbin Skok. 

 

 

Ad. 3 

 

V razpravi glede skrbnika dvorane in ostalih prostorov ter vzdrževanja okolice so se 

sprejeli naslednji sklepi: 

 

Sklep 1: Člani so določili, da bo skrbnik dvorane Janko Belingar. 

Janko Belingar se je strinjal in prevzel skrb za dvorano. Pripraviti mora seznam 

porabnikov dvorane in razpored zasedenosti. Mesečno mora poskrbeti, da se plačljive ure 

zbere in sporoči računovodstvu, da izstavijo račune. 

Sklep 2: Za hišnika se je potrdilo dosedanjega hišnika Ivana Lampe. Dela in naloge bo 

opravljal, kot jih je v predhodnem štiriletnem obdobju. Ivan je pripravljen prevzeti 

navedeno delo. 



Sklep 3: Za čiščenje prostorov se  poskrbi po potrebi oz. po dogovoru z najemniki le-teh.  

Aleksander Miljavec se zaveže, da bo uredil prostor za pripomočke, kateri pa mora biti 

zaklenjen. 

Sklep 4: Pripraviti se mora hišni red za uporabnike Kulturnega doma. 

 

 

Ad. 4: 

 

Janko Belingar je povedal, da se je z morebitnimi bodočimi najemniki pogovarjal glede 

najema sejne sobe za potrebe glasbene šole. Prostor bi potrebovali enkrat tedensko in sicer 

neprekinjeno 4 ure.  

 

Sklep: Člani se strinjajo z oddajo prostora v najem in najemnino 30,00 EUR za štiri ure  

enkrat tedensko. 

 

 

Ad. 5: 

  

David Širok je pokazal prošnjo predstavnika bara Mojca glede odobritve umika dveh 

najemnin  zaradi finančne stiske ter povedal, da sta neporavnana dva obroka najemnine. 

 

Sklep 1: Prošnjo najemnika se je zavrnilo, saj so se sami zavezali, da bodo krili stroške 

izdelave nadstreška.     

Sklep 2:  Neplačano najemnino morajo poravnati od 15.01.2015. 

 

 

Ad.6: 

 

V sklopu točke razno je bilo obravnavano sledeče: 

- David Širok je povedal, da je potrebno do 03.11.2014 pripraviti finančni načrt  za leto 

2015.  

- Aleksander Miljavec je predstavil proračun oz. vrste sredstev, ki so namenjena delovanju 

in vzdrževanju stvarnega premoženja KS in predstavil opravljena dela v preteklem ter 

plane za prihodnje obdobje. Seznanjeni smo bili tudi z investicijami, ki naj bi se v bodoče 

izvajale na območju krajevne skupnosti. 

- predstavnika Liste Trnovske in Banjške planote sta nam predstavila svetniško skupino 

Soča, katere člana sta ter načrte in strategije delovanja, v obdobju 2014-2018, v Svetu 

Mestne Občine Nova Gorica. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21:00. 

 

 

Zapisala: Janja Štrukelj 

          

 

 

           Predsednik Sveta KS Grgar 

           David Širok 




