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VABILO IN ZAPISNIK SESTANKA
SVET KS

DRUŠTVO

Tim

Projekt

NAZIV SESTANKA: Sedemindvajseta ( 27) redna seja sveta KS
Datum:
KRAJ SESTANKA: Dom krajanov in gasilcev Vojsko
24.10.2018
VABLJENI: Edvard Vidmar, Danijel Ipavec, Andrej Grošelj, Sonja Hvala,
Dodatno vabljeni : Renata Hvala,

Ura:
19.00

SKLICATELJ: Branko Lapajne - predsednik sveta KS Vojsko

Dnevni red
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled zapisnika 26. redne seje sveta KS
3. Podjemna pogodba o upravljanju stavbe
4. Najemna pogodba PGD Vojsko
5. Vloga za svet KS Vojsko ( kandidati )
6. Cenik najema zgornjih prostorov DKGV
7. Tekoče investicije
8. Predstavitev kandidatov za župana OI na lokaciji KS Vojsko
9. Razno

Zapisnik
Točka 1
Prisotni : Branko Lapajne, Danijel Ipavec, Andrej Grošelj, Edo Vidmar
Odsotni : Sonja Hvala, Renata Hvala
Potrjen je dnevni red

Točka 2
Na zapisnik ni pripomb

Točka 3

BLapajne je seznanil svet KS glede skrbništva in nadzora nad objektom Dom krajanov in gasilcev
Vojsko. S skrbnikom objekta je sklenjena podjemna pogodba z naslednjimi nalogami :
- koordinacija oddaje prostora (oddaja, prevzem, pregled prostora, naročilo čiščenja in drugo)
- oddajati prostore v skladu z veljavnim cenikom
- upravljanje s sistemom ogrevanja,
- izvajanje nalog iz požarne varnosti,
- skrb za okolico objekta (košnja, odstranjevanje snega, pometanje…).
- opozarjati naročnika v primeru potrebe sredstev za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje
objekta
- lastnika tekoče pisno obveščati o napakah v poslovnem prostoru, za odpravo katerih odgovarja
lastnik v skladu z veljavnimi normativi in standardi,
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opraviti popravila v poslovnem prostoru na račun lastnika, če je popravilo neodložljivo, da se
zavarujejo življenje ali zdravje ljudi ter opreme v njem pred večjo škodo,
ob vsakem prevzemu poslovnega prostora od najemnika poslovnega prostora le-tega pregledati
in v primeru ugotovitve, da je bila povzročena škoda, zaradi nepravilne oziroma malomarne
uporabe poslovnega prostora, od njega zahtevati povračilo stroškov za odpravo škode.

Podjemna pogodba je podpisana z g. Joškom Sedejem, roj. 21.04.1959, Vojsko 39, 5280 Idrija
Sklep : svet KS se z predlogom strinja

Točka 4
Najemna pogodba med lastnikom in najemnikom spodnjih prostorov Doma krajanov in gasilcev je
podpisana. Prostor je samostojna enota z svojim priključkom elektrike, vode in samostojnim vhodom.
Glede vodovodnega priključka ( števca ) v starem gasilskem domu, ki ga gasilci ne bodo več
uporabljali naj letega odjavijo.

Točka 5

Vloga za kandidate v svet KS Vojsko je bila pravočasno in pravilno vložena.
Kandidati so : Bojan Jereb, Marija Lapajne, Joško Sedej, Milojka Ječnik, Samo Koler

Točka 6
Sklep: Svet se strinja in predlaga , da se za najem dvorane zaračunava 100€. ( poroke, rojstni
dnevi, zabave, semenarji, predavanja in vse prireditve ki imajo vstopnino. Najemnina ne velja
za čas ko imajo lokalna društva vaje za svoje nastope in homunitarne prireditve. Plačila
koristnikov se izvaja po modelu plačevanja najema mrliške vežice.

Točka 7

V letošnjem letu se še delno dokonča igrišče. ( ograja, groba ureditev ) Asfaltacija in dokončna
ureditev igrišča se prestavi na naslednje leto.

Točka 8

Željeno je , da se predstavitve kandidatov udeleži čim večje število krajanov. Kandidatom za župane
se predstavi tudi vizijo razvoja kraja v odbobju 2019-2022

Točka 9
Ni bilo razprave.
Seja sveta je bila končana ob 20.30 uri
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