ZAPISNIK 3. IZREDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE
3.3.2016 OB 19.00 URI V PROSTORIH KS
Prisotni člani sveta: Dušan Dormiš, Alojzij Zadel, Franci Smrtnik, Dušan Nikolov, Miran
Aleš.
Opravičeno odsotni: Janja Rabzelj
Ostali prisotni: Gašper Jamnik

AD/1
Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je pet članov sveta KS.

AD/2
Predsednik je dal na glasovanje:
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev dnevnega reda;
3. Informacija in potrditev postopkov glede nakupa zemljišč za pokopališče na Gulču;
4. Nakup opreme za dvorano;
5. Organizacija sestanka z društvi, ki delujejo na tem naslovu;
6. Prošnja D. U. Tulipan za uporabo prostora v nadstrešnici.
Dnevni red je bil sprejet.

AD/3
Postopki za nakup zemljišč in menjavo so v teku. Ena parcela se bo nabavila, del druge
parcele se bo menjal. Zemljišče bomo odkupili po ceni 2 € za kvadratni meter. Geodet bo
odmeril del parcele, ki jo bomo menjali. Poleg tega bo obnovil vse meje okoli naših parcel pri
pokopališču. Najprej se bo izvedel nakup parcele, nato pa še menjava, ko bo zaključen
postopek parcelacije. Ko bomo pridobili zemljišča, bomo lahko delali plane za ureditev
pokopališča.
Na poslovilni vežici je nujno potrebno zamenjati streho, ki zamaka. Pridobili smo dve
ponudbi, ugodnejši izvajalec bo izvedel dela v čim krajšem možnem času.
Predsednik se bo sestal s pogrebno službo Pieta. Gospod Tršar bo prinesel podatke o
obstoječih grobovih in označevanju. Pokopališče ima razdeljeno po sektorjih. Potrebno bo
vzpostaviti natančno evidenco grobov.

AD/4
Nabavile so se zložljive mize za v dvorano (15 komadov). Lahko se bodo uporabljale za razne
prireditve, občne zbore, itd. Pridobili smo 2 ponudbi za tapeciranje stolov v dvorani, saj so
nekateri že precej dotrajani in raztrgani, manjkajo jim tudi čepi na nogah. Pridobili smo še
ponudbo za nove stole. Novi stoli ne stanejo dosti več oziroma enako, kot stane tapeciranje,
zato ni smiselno obnavljati stolov, saj se ne splača. Nabavili bi 110 novih stolov, stare stole
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bomo presortirali in izločili še uporabne. Poškodovane stole bi poklonili komu, ki jih
potrebuje, drugače jih bomo odpeljali na deponijo.
Dobro bi bilo v dvorani pod stopnicami urediti obešalnike za oblačila. Dvorano je potrebno
prebeliti, zamenjati zastarele luči, ki ne dajejo dovolj svetlobe. Želja je, da bi se nabavil
projektor in platno. Tako bi se dvorana lahko uporabljala tudi za predavanja in seminarje.
Dvorano bomo urejali postopoma v skladu s finančnimi zmožnostmi.

AD/5
Organizirali bi skupni sestanek delujočih društev na naslovu Nova pot 5 - B.V.G. Gulč, FS
Rožmarin ter D.U. Tulipan. Potrebno je organizirati nek skupen akcijski odbor – za razvoj
kraja in aktivnosti. V okviru odbora bi delovali člani iz društev ter ostali zainteresirani
posamezniki.
Na občinski spletni strani sta bili še vedno objavljeni društvi, ki ne obstajajo več – Društvo
žena in Radioklub bober. Po posredovanju predsednika, sta se ti dve društvi izbrisali iz
seznama društev.

AD/6
D. U. Tulipan je izrazilo željo za uporabo dodatnega prostora za kuhinjo in shranjevanje
stvari. Predsednik KS, predsednik D. U. Tulipan in tajnik smo si skupaj ogledali prostor. V
prostoru je shranjena stara oprema iz ambulante Hrovatin, ki je ne potrebujemo in jo bomo
darovali nekomu, ki opremo potrebuje. Predsednik je mnenja, da se soba nameni v uporabo
društvom. Prostor ni primeren za shranjevanje in kuhinjo, s čimer se predsednik D. U. Tulipan
strinja.
Miran Aleš je pojasnil, da ima prostor v najemu športno društvo B. V. G. Gulč. Nihče ga ni
vprašal glede uporabe tega prostora. Prostor so imeli namenjen shranjevanju rekvizitov. Ne
strinja se z ravnanjem predsednika. Miran Aleš je nato zapustil sejo.
Predsednik dobiva pritožbe upokojencev, da morajo plačevati za vadbo. Uporaba prostorov
mora biti pod enotnim režimom in pod nadzorom ter evidenco KS. Za društva registrirana na
našem naslovu bi morala biti uporaba dvorane brezplačna.
Tudi najemniki – zdravstvo, plačujejo neprofitne najemnine. Treba jim je pošteno zaračunati
stroške in najemnine glede na kvadrature. Nabavili smo nove kalorimetre, ki merijo posebej
porabo za zdravstvo in dvorano, da se na podlagi tega lažje razdeli stroške.
Alojzij Zadel meni, če bi uredili novo pogodbo z B.V.G. Gulč, kot je bilo dogovorjeno, potem
nebi prišlo do nesoglasij. Treba je vedeti natančno kdo kaj plača in zaračuna, treba je delati
pošteno. Pogovarjali smo se tudi o posnetku Doma krajanov, tako bi imeli natančne
kvadrature prostorov.
Urediti je potrebno redno čiščenje prostorov – skupnih prostorov (hodniki in stopnišča) v ZD,
nadstrešnice in v dvorane. Dela mora izvajati čistilni servis, ki ima zavarovano odškodninsko
odgovornost, zaradi primera, da pri čiščenju nastane kakšna škoda. Pridobiti bo potrebno
ponudbe, da bomo vedeli, koliko bi zadeva stala.
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri
Zapisnik: Gašper Jamnik

Svet KS Vnanje Gorice
Predsednik Dušan Dormiš
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