KRAJEVNA SKUPNOST VOGRSKO

ZAPISNIK
5. redne seje Sveta KS Vogsko, ki je bila v sredo, 3. aprila 2019 ob 19.00 uri
v prostorih KS Vogrsko
Sejo je sklical in vodil predsednik KS Vogrsko Nejc Gorjan. Seja se je začela ob 19.15 uri.
Vabljeni: člani sveta KS Vogrsko, župan Tarik Žigon, podžupan Aleš Furlan, člani sveta KS
Vogrsko, predsednica KTD Vogrsko ga. Urška Gregorič, predsednik POV g. Žiga Marvin,
predsednica godbeniške šole ga. Valentina Gregorič- Saksida, dirigent Pihalnega orkestra
Vogrsko g. Nejc Kovačič, predsednik Moške vokalne skupine Lijak g. Vasja Juretič,
predsednica pevskega zbora Vogrinke ga. Alenka Kravos, vinarja g. Žan Bric in g. Ivan
Fornazarič, 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
Prisotni člani sveta KS: Boris Živec, Tatjana Marvin, Majda Šuligoj, Nejc Gorjan
Ostali prisotni: Aleš Furlan, Nataša Podgornik, Nadja Pahor Bizjak, Mojca Štoka, Alenka
Kravos, Valentina Gregorič Saksida, Urška Gregorič, Nejc Kovačič, Žan Bric
Opravičeno odsotni: Valter Gorjan, Jožko Hvalica, Žiga Marvin, Zdenka Jarc, Tomaž
Gregorič, župan Tarik Žigon, Vladimir Marc
Predsednik KS Vogrsko je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost. Predlaga spremembo
dnevnega reda, da nekateri predstavniki društev / šole lahko poprej odidejo. Pove, da 2. točko
dnevnega reda umika z dnevnega reda, saj je KTD Vogrsko imela svoj sestanek. Urška
Gregorič bo še naprej predsednica, organizirali bodo tudi občni zbor.
Ad 1.) Krajevni praznik Vogrsko
Potekal bo 15. in 16. junija. Prisotni so bili povabljeni, da podajo svoje ideje glede programa
krajevnega praznika. V soboto bi organizirali pohod – v sodelovanju z Društvom Škulja.
Pohod bi bil tudi informacijsko obogaten s predavanjem/ predstavitvijo pomembnih mejnikov
na Vogrskem, pohodniki bi spoznavali zgodovino Vogrskega, na posameznih točkah bi imeli
pogostitve. Zvečer bo glasbeni večer z dalmatinsko klapo, g. Arčon pa bi dal ribe, da bi imeli
ribji piknik. Sobota naj bi bila cela športno obarvana: sodelovanje tudi s športnim društvom iz
Renč, Yaksha combat boks, briškula, morda otroške igre,…
Urška poudari, da je bolje manj zadev ampak zelo dobro organizirat vsako zadevo. Pove, da
so bile pred leti ob pohodu pohodnikom podeljene tudi majčke. Lahko bi natisnili majčke s
sloganom »Spoznajmo Vogrsko«. To bi bila tudi dobra promocija za naprej. Majičke pa se
lahko pokrijejo s kotizacijo za pohod.
Žiga je Nejcu podal idejo, da bi lahko povabili otroke iz VDC-ja, ki imajo zborček in so zelo
veseli.

Pohod: 3 točke, kjer se kaj dogaja. Valentina predlaga Plesničarja, da vključi otroke s
harmonikami, pod viaduktom bi si lahko ogledali tekmovanje v škuljanju, pohod po
brigadirski poti,… Časovno nekje 3 – 4 ure.
Škulja, Turjak, Jazbine, mimo Nejca, Vogršček, proti Mandrji, Dvorec, Zadružni dom, Škulja
- pod Vogrščkom, VDC zborček lahko imeli stojnico, da prodajajo svoje izdelke.
- pri Gradu bi imele stojnico Vogrinke, lahko kaj postrežejo, zapojejo,…Postreže se z
vinom Bric
- pri Škulji
Nataša predlaga, da se povabilo na pohod pošlje na napovednik na oddajo Na lepše.
Nejc bo kontaktiral Romano Mikolo, predstavnico VDC-ja.
Zvečer klapa v atriju OŠ, ribji piknik.
Nedelja: kulturni praznik z domačimi ustvarjalci. Nejc Gorjan in Nejc Kovačič za rdečo nit
predlagata zimzelene pesmi, domače filmske pesmi. Šola predlaga, da bi otroci nastopali
skupaj z orkestrom.
Prisotni predlagajo sodelovanje z Rudi Bučarjem, ki bi lahko nadaljeval zabavo tudi po
koncertnem delu.
Nejc predlaga, da se na Občino apelira, da namenijo nekaj sredstev za krajevni praznik. Aleš
pove, da smo edina KS brez postavke in mu bo predlagal, da se v proračun vključi še postavka
za Vogrsko. Po tel. pogovoru, mu župan že potrdi, da bodo naslednji dan sredstva
prerazporejena in bo tudi za krajevni praznik na Vogrskem namenjenih nekaj sredstev.
Ad 2.) Sanacija Zadružnega doma Vogrsko
Uroš Uršič je predstavil načrt in ideje glede sanacije zadružnega doma in nadaljnjih načrtov
glede dograditve:
- Postavitev školjke za košarkarsko igrišče,
- Uvozna klančina
- Parkirišče, razširiti prostorski plan – odkup/zamenjava
- Volumen naj bi ostal prazen, glede na aktivnost se koristi, potem se sprazni, tudi
trženje (rojstni dnevi)
- Sanitarije bi koristili že obstoječe
- Telovadci, ring naj bi ostal zgoraj
- Orkester spodaj, tudi zaradi transporta inštrumentov
- Odločitev glede sanitarij: en WC za invalide zahtevajo predpisi, zgoraj so že obstoječi
- 2 slačilnici, 2 tuša po stopnicah gor
- Dostop za invalide – dvorana bo na nivoju pritličja – bar, klančina
- Iz dvorane čez hodnik v invalidski WC
- Dva tuša v 1. nad., kjer ima skupina vaje
- Možnost, da se prebije zid, naredi dvojna vrata in se koristi WC bara, ko je ta zaprt,
ima s svoje strani zaklenjeno.
- V nadstropju terasa z izhodom – v bodoče lahko dostop/izhod iz dvorane

Alenka Kravos pove, da je potrebno umestiti tudi kakšen prostor za nastopajoče, kjer
počakajo v primeru gostovanja. Tatjana Marvin se sprašuje glede akustike v športni dvorani.
Koliko se jo bo lahko sploh uporabljalo v kulturne namene? Uršič pove, da se da to rešiti s
posebnimi materiali.
Alenko Kravos zanima ali boks res rabi toliko prostora? Kaj če bi trenirali v dvorani? Uršič
pove, da bi potem morali imeti premični ring.
Borisa Živca zanima ali se bo boksu prilagajalo gradnjo? Saj se jim lahko prekine pogodbo.
Aleša Furlana zanima ali imajo interes ostati? Nejc pove, da bi radi ostali, da so tu že deset
let in na tekmah po Evropi širijo ime Vogrskega.
Uršič pove, da se šolski interni nastopi lahko izvajajo v prostoru kjer vadi orkester, koncerti
pa v dvorani.
Alenka sprašuje kje bi bili lahko pospravljeni rekviziti? Uršič predlaga aktiviranje terase, da
so spodaj shrambe.
Tatjana Marvin je mnenja, da je težko imeti dvorano brez tribun, potem se ne bo tržilo. Če bi
se razširilo dvorano za 5 m, bi se lahko pridobilo tudi prostore za shrambo, tribune. Uršič
pove, da se doda lahko metre ali pa se koristi hodnik.
Po pogovoru s člani KTD in KS Vogrsko URŠIČ povzame ideje:
- dodati tribune, 3 vrste (približno 150 ljudi), na vrhu lahko kot balkon (dodatni sedeži)
dve tribuni, skupaj 250 ljudi.
- Zgoraj ena mini slačilnica
- 1 WC že aktiven, še eden, kjer je zdaj šara
- V pritličju WC za invalide in prehod v bar, ko je potrebno
- Fiksne tribune, da so pod njimi prostori za shranjevanje in slačilnice, ozek prehod
(1,20 m)
Uršiča zanima kam bi lahko umestili kontejnerje? K avtobusni? Na južno parkirišče, kjer
vzamejo 2 parkirni mesti? Valentina Gregorič vpraša koliko je predvidenih parkirnih mest?
Uršič pove, da so parkirna mesta določena z predpisi Glede na površino dvorane ali na število
sedežev …
IDEJA ZA V BODOČE: da se uredi parkirna mesta ob poti desno proti gradu.
SKLEP št. 12
Člani Sveta KS Vogrsko in predstavniki društev, ki delujejo v Zadružnem domu Vogrsko
predlagajo, da se v sklop sanacije Zadružnega doma v dvorano vključijo fiksne tribune, pod
katerimi se uredijo prostori za shranjevanje in slačilnice, v zgornjem nadstropju se uredi
mini slačilnica, vzpostavi se delovanje še enega WC-ja. V pritličju se uredi WC za invalide
in prehod v bar.
.

Ad 3.) Kresovanje in dvigovanje mlaja
Žan Bric pove, da naj bi se mlaj zaradi varnosti prestavilo na drugo stran ceste, na občinsko
zemljišče.
Ureditev drevoreda, kres v vogal, mlaj izven ceste, da ni nevarnosti zaradi prometa.
Nejc Gorjan pove, da je letos za mlaj zadolžena godba, za kres pevci, ženske za pecivo, miza
za pijačo.

Ad 3.) Razno
Nejc Gorjan izpostavi, da naj bi bili pred zadružnim domom postavljeni ležeči policaji.
Zanima ga kakšne oblike. Žan Bric pristavi, da so predvsem manjši- ožji, lahko nevarni za
kmetijsko mehanizacijo. Aleš Furlan pove, da bo vprašanje izpostavil na seji občinskega
sveta.
Boris Živec pove, da je pred pričetkom sanacije ZD potrebno umakniti poštne nabiralnike.
Nejc Gorjan predlaga, da se jih montira na desko na drevo pred trgovino. Alenko Kravos
zanima kako bo v času izvajanja del z vajami društev (pevci, godbeniki). Nejc Gorjan pove,
da je po 20. uri možnost vaj v prostorih občine v Bukovici, tudi Plesničar že izvaja vaje v
Bukovici.
Vsi prisotni se strinjajo, da se od 2. tedna v aprilu do 2. tedna v maju izvajajo na občini.
Valentina Gregorič Saksida pove, da je govorila z ravnateljem, ki nudi šolske prostore
zastonj: za inštrumente po 15.30, teorija lahko prej. Šolski orkester ima od vaje 17.15 do 19.
ure.
Nejc Gorjan za zapisnik pove, da se Plesničarju in boksu ta mesec ne računa najemnine, kar
bo KS sporočila v računovodstvo.
Aleš Furlan seznani prisotne z datumi sanacije. V 2. in 3. tednu maja je predvidena menjava
oken v spodnjem nadstropju, vse dejavnosti so prepovedane zaradi varovanja oseb in objekta.
Nujno je, da se vse aktivnosti preselijo v šolo.
Nejc Kovačič pove, da je ravnatelju potrebno čim prej dati urnik godbeniške šole. Valentina
bo poskrbela za urnike in jih posredovala ravnatelju.
Alenko Kravos še zanima, kako bo letos z revijo pevskih zborov, ki je po navadi bila pred
občinskim praznikom. Aleš z programom dogajanj v Bukovici žal ni seznanjen.
Valentina se na koncu zahvali še za izkazano zaupanje ob predlogu za prejem občinske
nagrade (op. Valentina Gregorič Saksida je prejemnica občinske nagrade za leto 2019).

Seja zaključena ob 22.40 uri

Nejc Gorjan
Predsednik KS Vogrsko
Zapisnikarja:
- Nataša Podgornik, tajnica KS Vogrsko
- Majda Šuligoj, članica KS Vogrsko

