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ZAPISNIK 2. IZREDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE 

17.08.2015 OB 20.00 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. Nasipanje poljskih poti; 
4. Razno. 

 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
AD/3 

Prejeli smo tri ponudbe za nasipanje poljskih poti – od Grandovec Antona s.p (4,987,50 € 
brez DDV)., MOK d.o.o. (13.500 € brez DDV) ter Rakovec Mitja s.p. (21.000 € brez DDV). 
Ponudbe zajemajo nalaganje materiala na tovornjake, prevoz na ceste, poravnava in valjanje. 
Najbolj ugodna je ponudba Grandovec Antona, ki je tudi izvajalec kanalizacije v Vnanjih 
Goricah. Prioritete nasipanja so: 1. od Zanoge do Podskale, 2. cesta okoli Zadačence, 3. cesta 
čez Blate, 4. ostalo se bo določilo sproti, odvisno od porabljenega materiala. Pri nasipanju bo 
težko kontrolirati, da ne bodo materiala vozili kam drugam. Pri temu bi se lahko uporabljali 
listki, da se za vsak kamion napiše koliko je naložil in se kontrolira, če je bil material 
prepeljan na poti. Težava je, ker bi ves čas moral biti nekdo prisoten, da bi kontroliral. V 
vsakem primeru bo potrebno vsaj občasno iti na teren in pregledati, kako potekajo dela. 
Izvajalec naj začne z deli čim prej, ko bo dopuščalo vreme. Sprejet je bil: 
 
SKLEP: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se izmed prejetih ponudb odločimo za ponudbo 

Grandovec Antona s.p. in mu izdamo naročilnico za izvedbo nasipanja poljskih poti.  

 

 
AD/4 

Alojz Zadel je opozoril, da je na cesti proti Gulču poškodovan drog za elektriko – potrebno ga 
je zamenjati. N pokopališču se je nabralo kar nekaj smeti, naročiti je treba odvoz. Nekateri 
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pokrovi jaškov na Podpeški so lahke izvedbe, zato se lahko ob vožnji težkih tovornjakov 
kakšen vdre.  
Miran Aleš je opozoril na jašek – rešetko za meteorno vodo pod Goricami, ki je nevaren za 
kolesarje. Guma se lahko zatakne v rešetko in posledično kolesar pade in se lahko poškoduje. 
Dvomi, da imajo jaški ustrezne certifikate – bi bilo treba preveriti.  
 
Dušan Nikolov je izpostavil problem v ulici od Curnovcu. Tovornjak zaradi stebra pri ograji 
ne more zaviti v ulico. Župan je obljubil, da se bo problem rešil, vendar se še vedno ni. 
Smetarji ne morejo odvažati odpadkov. Del ceste v ulici ni asfaltiran, ker eden od lastnikov ni 
želel sofinancirati asfaltiranja. Želel bi, da bi se asfaltiralo še manjkajoči del ulice.  
 
Predsednik je pojasnil, da se ne želi mešati v delo tistih, ki so pristojni za izgradnjo 
kanalizacije in asfaltiranje. Moral je hoditi na teren, ker so bile pritožbe krajanov, ker sta bila 
odstotna tako župan kot podžupan.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri       Svet KS Vnanje Gorice 
Zapisnik: Gašper Jamnik      Predsednik Dušan Dormiš 


