ZAPISNIK 8. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE
2.2.2016 OB 18. URI V PROSTORIH KS
Prisotni člani sveta: Dušan Dormiš, Alojzij Zadel, Miran Aleš, Dušan Nikolov.
Opravičeno odsotni: Janja Rabzelj, Franci Smrtnik.
Ostali prisotni: Gašper Jamnik.

AD/1
Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotni so štirje člani sveta KS.

AD/3
Predsednik je dal na glasovanje:
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
3. Uporaba dvorane – društvo študentov;
4. Razno.
Dnevni red je bil sprejet.

AD/3
Za uporabo dvorane se zanimajo študenti iz občine Brezovica, ki ustanavljajo društvo
študentov. Na sestanku s predsednikom sta bila dva predstavnika študentov. Dejavnosti bi za
začetek izvajali preko društva Bad boys elite, dokler ne bo uradno registrirano društvo. V
dvorani bi želeli organizirati oglede tekem lige prvakov v nogometu, play station turnir,
pikado turnirje in turnirje v igranju pokra. Izvajali bi tudi predavanja in konference društva.
Sami bi skrbeli za red v dvorani in okolici ter za čistočo. Predlagali so že nekaj terminov za
organizacijo prireditev.
Svetniki menijo, da bi bilo treba nekoga iz društva zadolžiti, da odgovarja za dvorano, če jim
dovolimo uporabo. Če bi dejavnost zaživela, bi bilo potrebno posodobiti dvorano s
projektorjem, platnom, ozvočenjem in razsvetljavo. S svojo dejavnostjo ne smejo motiti
okolice, da ne bo pritožb.
Svetnik Zadel ima zadržke, treba je biti previden. Težko je nekomu, ki ga ne poznaš, dati
dvorano v uporabo.
Predsednik predlaga, da se študentom postavi rok, do kdaj morajo imeti društvo registrirano.
Za začetek bi jim lahko oddali dvorano za nekaj terminov, potem bi se dogovarjali naprej. Za
enkrat predlagajo 4 dogodke v dvorani. Sestaviti bi bilo treba pogodbo, da jo podpišejo.
Potem bomo videli, kako se bodo obnašali in če bodo resni. Sprejet je bil:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice soglaša, da se sklene začasni dogovor o koriščenju dvorane do
registracije kluba študentov.
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AD/4
Predsednik se dogovarja za odkup zemljišč za pokopališče ter do vodohrana. Eno parcelo bi
odkupili, del druge parcele bi zamenjali za del ceste na vasi. Potem bi lahko pričeli z
urejanjem okolice pokopališča in ceste. Sprejet je bil:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice se strinja, da se nadaljujejo aktivnosti za nakup in zamenjavo
zemljišč za širitev pokopališča na Gulču.

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri
Zapisnik: Gašper Jamnik

Svet KS Vnanje Gorice
Predsednik Dušan Dormiš
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