KRAJEVNA SKUPNOST VOGRSKO

ZAPISNIK
3. redne seje Sveta KS Vogsko, ki je bila v četrtek, 24. januarja 2019 ob
19.00 uri v prostorih KS Vogrsko
Sejo je sklical in vodil predsednik KS Vogrsko Nejc Gorjan. Seja se je začela ob 19.00 uri.
Vabljeni: člani sveta KS Vogrsko, župan Tarik Žigon, podžupan Aleš Furlan, predsednik
POV Žiga Marvin, predsednica KTD Vogrsko Urška Gregorič, predsednik Moške vokalne
skupine Lijak g. Valter Gorjan, predsednica pevskega zbora Vogrinke ga. Alenka Kravos,
vinarja g. Žan Bric in g. Ivan Fornazarič, predsednica godbeniške šole ga. Valentina GregoričSaksida, predsednica Župnijske Karitas Vogrsko ga. Tea Leban, predsednik Društva Škulja g.
Jožko Hvalica, predsednik Društva upokojencev g. Vladimir Marc, predsednica Rdečega križa
Vogrsko ga. Zdenka Jarc, predstavniki POŠ Vogrsko in vrtca Zvezdica Vogrsko, župnik
Cvetko Valič
Prisotni člani sveta KS: Boris Živec, Tomo Gregorič, Valter Gorjan, Nejc Gorjan
Ostali prisotni: Nataša Podgornik, Aleš Furlan, Jožko Hvalica, Zdenka Jarc, Valentina
Gregorič Saksida, Žan Bric, Vladimir Marc, Ivan Fornazarič, Ivan Gregorič (podpredsednik
KS Vogrsko)
Opravičeno odsotni: Majda Šuligoj, Tatjana Marvin, Alenka Kravos, predstavniki vrtca in
šole, Tea Leban, Urška Gregorič, Žiga Marvin
Predsednik KS Vogrsko je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost.
Ad 1.) Pogovor s predstavniki društev Vogrskega
Predsednik pove, da smo se zbrali, da se novi svet KS Vogrsko spozna s predstavniki društev.
Pričakuje, da bi KS z društvi še tesneje sodelovala. Predvsem izpostavi krajevni praznik, na
katerem pričakuje, da bi resnično vsa društva izkazala željo po sodelovanju. Pove, da bo KS
pripravila prireditev ob 8. marcu, ki bo ali 9. ali 10. marca v OŠ Vogrsko.
Valentina Gregorič Saksida pove, da so se včeraj dobili predstavniki KTD in bi na krajevnem
prazniku z veseljem sodelovali. Pogovarjali so se tudi kaj bi bila lahko tematika praznika in
predlagajo, da je rdeča nit prireditve predstavitev našega kraja. Krajevni naj bi se odvijal
drugi ali tretji teden v juniju (15. in 16. junij).
Jožko Hvalica najprej čestita predsedniku na izvolitev, pove, da je vesel nove mladostne
energije. Razočaran je, ker danes niso prišli vsi povabljeni. Poudari, da je čim prej potrebno
določiti natančen datum, saj se Društvo Škulja z ostalimi tujimi društvi že dogovarja o
njihovih tekmovanjih v letošnjem letu. Poudari, da bi bilo lepo, če se povabi ljudi iz naše
okolice npr. Prvačine. Člani društev pa naj povedo kaj bi bil program krajevnega praznika, če
se npr. izvede tombolo jo mora dogovorjena ekipa ljudi izpeljati od reklame, do prodaje srečk
in celotne izvedbe.

Vladimir Marc predlaga, da se sestanejo predstavniki društev, da uskladijo program njihovega
dela, ker npr. Škulja že ima program tekmovanj in ne želi, da bi se dogodki pokrivali.
Povpraša, na koga naj se obrne če želi najeti dvorano v OŠ. Predsednik KS pojasni, da
direktno na ravnatelja OŠ.
Vladimir Marc predlaga nakup kakšnih miz in stolov, saj si jih morajo za njihove prireditve
vedno izposojat. KS Vogrsko bo pridobila ponudbe za nakup miz in stolov. V predračun za
letošnje leto se bo dalo predlog za namenska sredstva za nakup.
Valentina Gregorič Saksida predlaga, da bi se v »avli«- vhod v zadružni dom uredilo topli
pod, dva ali tri stole, da se otroci in starši lahko usedejo in počakajo na glasbeno uro. Vhod bi
tudi dobil lepšo podobo. Pove, da je v prostoru kjer vadi orkester včasih 9 stopinj C, saj se peč
konstantno kvari. Predlaga, da se vsaj za naprej razmisli o rešitvi. Boris Živec pove, da je bil
serviser za centralno in je menjal celoten avtomat in da sedaj bi moralo delat. Pove, da naj se
naslednjič pokliče njega, da bo uredil in naj ne poskušajo sami popravljat, ker lahko naredijo
več škode. Valentina se zahvali za informacijo in se strinja, da se bo v bodoče poklicalo
Borisa (hišnika).
Ivan Fornazarič povpraša kako si je predsednik zamislil, da bi vključili vinarje?
Pove, da je njemu bila zanimiva ideja, ko se je še v času predsednika POV Tomaža Gregoriča
po vasi zbiralo vino in je nato potekala degustacija. Iz tega je nato zraslo Martinovanje, ki je
nato na Vogrskem kar poniknilo. Edini primeren prostor za izvedbo kakšnih degustacij je
Dvorec Vogrsko.
Valter Gorjan najprej pojasni, da je predsednik Vokalne skupine Vasja Juretič. Pove, da bodo
letos imeli Gotardov koncert že marca ali aprila, ker je njihova zborovodkinja noseča in bodo
zato koncert prestavili.
Jožko Hvalica predlaga objavo dogodkov na spletni strani, kjer bi bili vsi dogodki na
Vogrskem. Nataša Podgornik predlaga, da se vsem društvom pošlje skupni mail s koledarjem
v katerega bi vsi člani društev vpisali datume njihovih predvidenih dogodkov. Tako ne bi
prišlo do pokrivanja.
Vladimir Marc pove, da je razočaran nad Občinskim listom in apelira na podžupana, da se
ukrepa, saj je Mirjam Šušmelj že večkrat poslala članek v OL, pa ga ti sploh ne objavijo.
Pričakovali so tudi opravičilo pa ga niso dobili.
Valentina Gregorič Saksida še pove, da jih letos čaka že 3. pevski festival na katerem bo
sodelovalo več kot 100 otrok. Festival so zelo dobro sprejeli na okoliških šolah. Lani so imeli
kot gostjo Aniko Horvat, letos planirajo Blaža Švaba. Priporočajo se za sponzorstvo s strani
KS. Aprila imajo koncert s šolskim orkestrom na katerega bodo povabili še kakšen šolski
orkester. Interni nastop bodo letos popestrili z učenci harmonikaša Plesničarja.
Jožko Hvalica povpraša kje bodo izvajali pevski festival in koncert šolskega orkestra?
Valentina Gregorič Saksida pove, da v Bukovici, saj na Vogrskem ni ustreznega prostora.
Sposoditi si morajo kombi, veliko je logistike. Vladimir Marc ji predlaga, naj povprašajo
glede izposoje kombija v šoli v Renčah. Valentina pove, da jim dvorana v Bukovici pride
prav, ker je dvorana tudi z zvočniki in lučmi že opremljena. Tudi v šoli na Vogrskem so že
imeli vendar imajo otroci še v petek varstvo in je nato zelo malo časa, da se igrače, oprema
umaknejo in vse pripravi za koncert.

Jožko Hvalica predlaga, da se čim več prireditev odvija na Vogrskem. Valentina Gregorič
Saksida pove, da vse manjše prireditve npr. zaključek šole,…imajo na Vogrskem.
Jožko Hvalica pove, da naj bi se marca pričela obnovitvena dela na zadružnem domu
(prekrivanje strehe, menjava oken) in da je potrebno biti pozoren, ko bo gradnja se odvijala,
da se ne bi kaj zgodilo (nesreča,…). Predlagano je bilo, da bi se steber v veliki dvorani
umaknil in bi se dobilo takoj večjo dvorano, z malo denarja bi se lahko dobilo res lepo
dvorano.
Požupan pove, da so si zadružni dom že ogledali in je predlog, da bi se podrlo do prve plošče,
da bi se od vhoda v zadružni dom na stebrih potegnilo ploščo in na njej umestilo dvorano cca
26x16 m, kar bi bila super površina za dvorano. Tudi v proračunu bi se dalo dobiti denar, po
njegovem mnenju je pokrivanje strehe in menjavanje oken na starem objektu in glede na to,
da ne bi dobili nobene dodane vrednosti, škoda tega denarja.
Jožko Hvalica pove, da naj bi bilo že vse dogovorjeno o pričetku del in ne verjame, da bi se
projekt sedaj še lahko spremenil.
Svetniki KS Vogrsko se strinjajo, da se čim prej pridobi informacije v kateri fazi je projekt. V
kolikor bi se z malo višjim vložkom lahko zadružni dom dogradilo in s tem pridobilo
dvorano, potem je sama sanacija v trenutno predvidenem obsegu brezpredmetna.
Predsednik KS se zbranim predstavnikom društev zahvali za udeležbo na seji, ki jo po tej
točki zapustijo.
Predsednik KS Vogrsko ponovno ugotovi sklepčnost, prisotni so 4 svetniki. Predsednik potrdi
sklepčnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne, 7.1.2019
Predsednik povzame zapisnik 2. redne seje. Na zapisnik ni pripomb.
Rezultati glasovanja:
NAVZOČI: 4
ZA:4
PROTI:0
Zapisnik 2. redne seje je sprejet.
Ad 3.) Poročilo o zboru občanov KS Vogrsko dne, 19.01.2019
Predsednik poda kratko poročilo zbora občanov.
Nataša Podgornik pove, da bo pripravila kratko obvestilo glede ustanovitve civilne iniciative.
Predlaga, da bi se na dopisu določilo dneve kdaj bi se občani lahko v civilno inicativo
priključili- vpis bi lahko potekal v prostorih KS in Občine.
Ad 4.) Sprejem sklepa o sklenitvi podjemnih pogodb z izvajalci zimske službe (Tomo
Gregorič, Pavel Fornazarič)

Predsednik prebere predlog sklepa:
SKLEP št. 4
1. člen
Krajevna skupnost Vogrsko sklene podjemni pogodbi za izvajanje plužne službe v Krajevni
skupnosti Vogrsko s Tomažem Gregoričem in Pavlom Fornazaričem.
2. člen
Podjemni pogodbi se skleneta za čas mandata, v letu 2018 izvoljenemu svetu.
3. člen
Ta sklep začne veljati takoj.
Obrazložitev:
Za izvajanje zimske službe (pluženje) in na podlagi dejstva, da imata imenovana primerno
mehanizacijo za izvajanje teh storitev (tudi verige, ki jih je nabavila KS Vogrsko in jima jih
dala v posodo), se z navedenima skleneta podjemni pogodbi za čas mandata sveta izvoljenega
v letu 2018.
Valter Gorjan pove, da bi bilo dobro definirati kdaj naj se izvajalci odpravijo plužit. Tomo
Gregorič pripomni, da bi bilo potrebno ceno prilagoditi letno oz. da se cena usklajuje, ker je
sedaj pogodba podpisana za 4 leta.
Nataša bo pogodbo ustrezno popravila s predlaganimi spremembami.
Predsednik da sklep na glasovanje:
Rezultati glasovanja:
NAVZOČI: 4
ZA:4
PROTI:0
Sklep je sprejet.
Ad 5.) Sprejem sklepa o izplačilu nadomestil predsedniku KS Vogrsko
Predsednik prebere predlog sklepa:
Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov Občine Renče Vogrsko, Št. 00701-30/2011-1 objavljenim dne, 23.11.2011 v Uradnih
objavah Občinskega glasila, je Svet KS Vogrsko na 3. redni seji dne 24.01.2019 sprejel
naslednji
SKLEP št. 5
1. Predsedniku Nejcu Gorjanu se mesečno izplačuje nadomestilo v višini 5% od osnovne
plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka
za delovno dobo.

2. Ta sklep začne veljati z dnem 24.01.2019. Izplačila predsedniku se začnejo z mesecem
januarjem 2019.
Predsednik da sklep na glasovanje:
Rezultati glasovanja:
NAVZOČI: 4
ZA:4
PROTI:0
Sklep je sprejet.
Ad 6.) Sprejem sklepa o izplačilih po podjemnih pogodbah (Boris Živec, Nataša Podgornik)
in nadomestila bivši predsednici KS Vogrsko za december 2018
Predsednik prebere predlog sklepa:

Svet KS Vogrsko je na 3. redni seji dne, 24.01.2019 sprejel naslednji
SKLEP št. 6
1. člen
Hišniku Borisu Živcu in tajniku Nataš Podgornik se izplača znesek po podjemni pogodbi (150
EUR neto) za mesec december 2018.
2. člen
Nekdanji predsednici KS Vogrsko Katarini Tischer Gregorič se izplača nadomestilo
predsedniku za december 2018.
3. člen
Ta sklep začne veljati takoj.
Obrazložitev:
Podjemni pogodbi, ki sta ju imela s KS Vogrsko sklenjeni Boris Živec in Nataša Podgornik ste
prenehali veljati z dnem konstituiranja novega sveta KS Vogrsko, dne 20.12.2018. Novi
pogodbi sta bili sklenjeni z dnem, 10.01.2019. Ker sta omenjena decembra meseca kljub temu
opravljala delo hišnika in tajnika, se jim za navedeni mesec izplača znesek po podjemni
pogodbi tj. 150 EUR neto vsakemu.
Glede na to, da je bil novi svet KS Vogrsko konstituiran šele 20.12.2018 in da je nekdanja
predsednica delo predsednika opravljala še v decembru, se ji nadomestilo izplača tudi za
navedeni mesec (cca. 105 EUR).
Glede na to, da je bivša predsednica Katarina Tischer Gregorič delala polovico decembra,
polovico decembra, pa je predsedovanje prevzel Aleš Furlan, se izplačilo bivši predsednici
odmeri proporcionalno, sorazmerni delež pa prejme tudi Aleš Furlan.
Valter Gorjan predlaga, da se v podjemni pogodbi Borisa in Nataše natančno zapišejo dela, ki
jih hišnik ali tajnik opravita. Predlaga tudi, da hišnih piše delovodnik opravljenih del. Boris se
z navedenim ne strinja, pove, da delo hišnika opravlja 12 let in so mu do sedaj vsi svetniki

zaupali in da časa ne bo zapravljal z izpolnjevanjem papirjev. Ostali svetniki podprejo Borisa.
Nataša bo pripravila aneks k pogodbi s katerim se podrobneje specificirajo dela, ki jih oba
opravljata.
Predsednik, da popravljen sklep na glasovanje:
Rezultati glasovanja:
NAVZOČI: 4
ZA:4
PROTI:0
Sklep je sprejet.
Ad 8.) Poročilo o izvedenem popisu sredstev
V inventurni komisiji so bili Nejc Gorjan, Valter Gorjan in Boris Živec.
V popisu osnovnih sredstev so že zavedene 4 klopi v mrliški vežici, ki so bile naročene in
plačane iz participativnega proračuna, niso pa še izdelane.
V odpis gre en električni radiator in ena termoakumulacijska peč.
Ad 9.) odprte postavke kupcev
Predsednik seznani svetnike z odprtimi postavkami. Pove, da je vsakega poklical, Ferfolja je
izjavil, da nikoli ni imel prostora v najemu, Marvin trdi, da je vse poravnal, Urška je dolg
zvrnila na Barbaro Šuligoj s katero sta imeli lokal. Nataša svetnikom pokaže notarski zapis, ki
ga je KS podpisala z Ferfoljo, pove kako je bilo z ostalima dolžnikoma. Ker je od nastanka
terjatve že minilo 5 let, zato bo preverila ali se dolgove še da izterjati, sicer se svetniki
strinjajo, da se zadeve odpišejo zaradi zastaranja.
Ad 10.) Razno
Predsednik izpostavi proslavo ob 8. marcu. Pove, da se je povezal z Nejcem Kovačičem, ki
naj bi se zmenil z Iztokom Mlakarjem, če bi lahko imel koncert. Predviden datum je 9. ali 10.
marec. Valter Gorjan pove, da je potrebno vstopnino prilagoditi njegovi ceni. V vstopnino
lahko vključimo tudi pršut in vino. Plan B bi bila kakšna amaterska skupina.
Boris Živec pove, da bi na naslednjo sejo prišel Andrej Benko iz podjetja Benko.
Nataša Podgornik predlaga, da se zapisniki KS Vogrsko objavljajo na spletni strani občine. V
občinski list se napiše obvestilo, da so zapisniki javno objavljeni.
Seja zaključena ob 22.30 uri
Nejc Gorjan
Predsednik KS Vogrsko

