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ZAPISNIK 5. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE 

13.10.2015 OB 19. URI V PROSTORIH KS 
 

 

Prisotni člani sveta: Dušan Dormiš, Alojzij Zadel, Franci Smrtnik, Dušan Nikolov, Miran 

Aleš. 

 
Opravičeno odsotni: Janja Rabzelj 

 
Ostali prisotni: Blaž Majer, Rafko Gregorka, Gašper Jamnik 

 

AD/1 

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je pet članov sveta KS.  

 

 

AD/2 

Predsednik je prisotne pozval, da podajo pripombe na zapisnik. Ker ni bilo pripomb je dal na 

glasovanje: 

 

SKLEP: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 4. redne seje ter 1. in 2. izredne seje.  

 

Zapisniki so bili soglasno sprejeti. 

 

 

AD/3 
Predsednik je dal na glasovanje: 

 

Dnevni red: 
1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 4. redne seje ter 1. in 2. izredne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Ureditev razmerij za oddajanje športne dvorane Nadstrešnica in kulturne dvorane; 

5. Informacija o urejanju poljskih poti; 

6. Razno. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD/4 

Predsednik je naprej pojasnil zadeve. KS je lastnik nadstrešnice in skrbnik prostorov. Zato bi 

morali vedeti, kaj se tam dogaja – kakšni so stroški in finančni prihodki. Moramo biti tudi 

odgovorni do tistih, ki se na nas obračajo za koriščenje dvorane. Na koncu pričakuje, da tudi 

svetniki predlagajo, kako zadevo urediti. Z B.V.G. Gulč imamo najemno pogodbo, vendar je 

nekaj stvari, ki dejansko ne veljajo. Zato bo potrebno nekaj urediti. Prostor je potrebno 

maksimalno izkoristiti, povpraševanje obstaja. V KS so dejavnosti slabo razvite, krajane je 

potrebno motivirati, da se bo kaj dogajalo. Razlogi so v razkolu generacij, priseljevanju itd. 

Imamo nekaj društev, ki že dolgo ne delujejo. Lahko bi se oblikovala neka neformalna 

skupina – društvo. Na ogled je predsednik dal urnik, kaj se v dvorani dogaja. Ob večerih je 

dvorana večinoma zasedena. Dopoldne prostore uporablja društvo upokojencev ter trikrat na 
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teden vrtec. Vadba upokojencev je precej zasedena, potreben bi bil večji prostor, morda bi 

lahko uporabljali dvorano v Domu krajanov. Seveda je potrebno z najemom prostorov pokriti 

stroške. Potrebna so tudi vlaganja v dvorano. Potrebno je redno čiščenje objektov, če ne bo 

šlo drugače bomo najeli zunanje storitve.  

Svoje videnje je predstavil Miran Aleš, ki je tudi predsednik B.V.G. Gulč. Pogodba je bila 

napisana optimistično – da je veliko interesa in da ljudje povprašujejo po prostorih. Čas je 

pokazal, da dvorana ni primerna za vse športe in za maksimalno 15 ljudi. Za košarko, 

nogomet, badminton ni dovolj prostora, saj je dvorana premajhna in je obsojena na manjši 

obseg dejavnosti. Bila je želja, da se dvorana podaljša za tri metre, pridobili so lokacijsko 

informacijo. Vendar mu je bilo obrazloženo, da se zadeva ne splača. V dvorani ni dobra 

izolacija, namestili so se pihala, da zrak kroži in piha toploto na tla. Sanitarije niso primerne 

za otroke. Za dvorano ni veliko povpraševanja. Dolgo časa so se izogibali borilnim veščinam. 

Prostore so potem oddajali tudi v ta namen, vendar se je dejavnost kmalu nehala, bilo je 

premalo zainteresiranih. Na začetku sezone se vedno ponudi termin starim uporabnikom, ki so 

redno plačevali. Ostale termine se razdeli drugim zainteresiranim. Cena uporabe dvorane je 

10 € na uro. Dvorano dvakrat na teden čisti servis, zadeva je v stroških. Ne more sprejeti 

pripomb, da ni čisto. Baletke so v belih oblekah, nikoli ni bilo pritožb, da bi bila katera 

umazana. Dvorano se je pred kratkim tudi prebelilo. Po navadi najemniki nekaj časa redno 

plačujejo, ko se jim zmanjša obisk ne plačujejo več in potem se dejavnost zaključi. Strošek 

najemnine je pri organizirani vadbi manjši del stroškov. B.V.G. Gulč je najbolj aktivno 

športno društvo v kraju. Organizirali so 12 tekem za svetovni pokal v gorskem kolesarstvu. V 

okviru društva se izvaja 5 dejavnosti, vsaka dejavnost ima 2 pooblaščenca. Včasih so se za 

Domom krajanov zbirali odvisniki, bilo je veliko težav, za seboj so puščali smeti. Nato se je 

ogradilo igrišče in namestila mreža, od takrat je stanje bistveno boljše. Poračun med KS in 

športnim društvom je bil narejen na način, da se je od prihodkov najema odštelo stroške 

(čiščenje, beljenje itd), ki jih je plačalo društvo. Razliko med prihodki in stroški se je na 

podlagi izdanega računa nakazalo KS.  

Franci Smrtnik meni, da bi se morala narediti študija, za katere športe je dvorana primerna. 

Smo omejeni, kaj se lahko izvaja v dvorani. Sam hodi na rekreacijo drugam, ker se je ta 

dvorana izkazala za neprimerno za igranje košarke. Razmisliti moramo, kaj bi lahko storili, da 

bi se ljudje priključili raznim dejavnostim. Mamice sprašujejo po otroških igriščih, to v kraju 

manjka. Včasih so se otroci igrali na Predalah, sedaj takega mesta ni več.  

Predsednik se strinja, da moramo izkoristiti kar imamo. V okviru občine ni potrebno, da ima 

vsaka KS svojo dvorano, balinišče, igrišča…  

Alojz Zadel je dodal, da je najemna pogodba neprimerna, zastarela, nekateri členi so 

kontradiktorni. Pogodbo bi bilo treba obnoviti in posodobiti. Silnih dobičkov na račun športa 

in kulture pa ne bo.  

Predsednik se strinja, da je treba podpirati šport in kulturo.  

Miran Aleš je dejal, da bi bilo primerno, da se določijo dejavnosti glede na izmere, ki bi bile 

primerne.  

Predsednik FS Rožmarin Blaž Majer je navedel termine, ob katerih imajo vaje – torki od 20. 

ure dalje, srede od 18. do 20. ure ter četrtki od 20. ure dalje. Dejavnosti v dvorani dopoldne 

jih ne motijo, dvorana je prosta.  

Slišali smo izhodišča za naprej. Potrebno je urediti novo pogodbo med KS in športnim 

društvom. Pregledali se bodo stroški tudi za Dom krajanov, da se uredijo nove pogodbe ali 

aneksi za najemniki – zaračunati jim je treba tekoče vzdrževanje. Za kulturno dvorano naj se 

vklopi stalno gretje za nekaj dni, da se izmeri porabo energije, da se na podlagi tega lahko 

oceni strošek ogrevanja.  
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AD/5 

Naročilnica za nasipanje je bila izdana. Zadeve so se premikale počasi. Ocena glede količine 

materiala ni bila pravilna. Asfalt se naj bi zmlel. Izvajalec je dobil načrt, kje mora nasipati. 

Nasuli so okoli Zadačence, mimo Podskale do Zanoge in čez Blate. Nasutje ni kvalitetno 

poravnano. Material se bo še pripeljal in utrdil u valjarjem. Nekaj sredstev imamo še v 

dobrem od lani pri Rakovcu, ki bo nasul droben pesek, ceste se bo obdelalo z grederjem in 

utrdilo. Iz letošnjih sredstev za urejanje poljskih poti se bo uredilo cesto iz Brc mimo 

črpališča proti Zanogi. Dela izvaja MOK, ki bo zravnal, nasul cesto in dodal dva praga. Drugo 

leto bi se po poljskih poteh lahko dodalo označbe in smerokaze. Lahko bi uredili še cesto iz 

Podskale proti Brcam, izvesti je potrebno ogled.  

 

 

AD/6 

Do naslednje seje naj svetniki razmislijo o načrtih za prihodnje leto. Kmalu bo treba sprejeti 

proračun in moramo zadeve načrtovati.  

 

Za pokopališčem nekaj parcel še ni v naši lasti. Potrebno bi bilo odkupiti ali zamenjati 

zemljišča, da bi bil na voljo še dodatne prostor za širitev. Lahko bi se tudi uredilo kakšno 

igrišče ipd, saj je tam primeren prostor.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri       Svet KS Vnanje Gorice 

Zapisnik: Gašper Jamnik      Predsednik Dušan Dormiš 


