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ZAPISNIK 4. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE 

19.05.2015 OB 18. URI V PROSTORIH KS 
 

 

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

Aleš. 

 
Opravičeno odsotni: Janja Rabzelj 

 
Ostali prisotni: 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 3. redne seje sveta KS z dne 24.3.2015. 
 

Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD/3 
Predsednik je dal na glasovanje: 

 

Dnevni red: 
1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Imenovanje podpredsednika Sveta KS Vnanje Gorice; 

5. Rebalans proračuna za leto 2015; 

6. Problematika jarkov; 

7. Sprememba politike cen grobnin; 

8. Urejanje poljskih poti; 

9. Komunalni prispevki; 

10. Razno. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD/4 
Podpredsednik sveta KS Janja Rabzelj bo dalj časa odsotna. Predsednik potrebuje pomoč pri 

operativnih zadevah, zato predlaga da se razreši podpredsednika in imenuje novega. Za 

podpredsednika je predlagal Francija Smrtnika, ki se s predlogom strinja. Sprejet je bil: 

 

SKLEP: 



 2 

Svet KS Vnanje Gorice z dnem 19.5.2015, razrešuje Janjo Rabzelj z mesta 

podpredsednice Sveta KS Vnanje Gorice. 

 

Svet KS Vnanje Gorice z dnem 19.5.2015, imenuje za podpredsednika Sveta KS Vnanje 

Gorice Francija Smrtnika.  

 
 

AD/5 
Na podlagi realizacije in podatkov o prenosu iz prejšnjega leta se je pripravil predlog 

rebalansa proračuna. Glede na obstoječi proračun se pri rebalansu proračun poveča za 10.000 

€. Povečata se postavki vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje, vsaka za 5.000 €. Sredstva 

bodo namenjena obnovi pisarne KS in vzdrževanju doma krajanov.  

Kmetje so nasuli poljske poti, nekaj sredstev bomo morali dati vsaj za nafto za nakladanje in 

poravnavanje z bagrom. Razširiti je treba uvoz pri domu krajanov, da bo lahko potekal promet 

dvosmerno. Promet se je povečal, ker je sedaj pri domu krajanov dostop do vrtca in starši 

vozijo otroke. Proti vrtcu je še del makadama, to bo potrebno asfaltirati – plačnik bo občina, 

saj je občina na tak način uredila dovoz.  

Po vlomu v pisarno so poškodovana vrata na hodnik, ki se jih bo zazidalo. Zamenjati je treba 

dotrajana vhodna vrata, prebeliti prostor in zamenjati pod. Svetniki so sprejeli sklep: 

 

SKLEP: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje I. rebalans proračuna KS za leto 2015.  
 

 

AD/6 
Predsednik je seznanil svetnike s problematiko jarkov. Veliko je pritožb in prošenj za čiščenje 

jarkov. Nekateri so državni, občinski in tudi zasebni. V nekatere jarke se iztekajo tudi fekalije. 

Ponekod so v jarkih cevi, ki so različnih dimenzij, padci niso pravilni in voda zato ne odteka. 

Po dokončanju kanalizacije naj ne bi bilo več fekalij v jarkih, razen kmetijskih, ki ne bi smele 

iztekati. Fekalije so še dodatno mašile jarke in povzročale smrad. Jarke je treba redno 

vzdrževati, vendar jih podjetje Hidrotehnik, ki ima koncesijo, ne čisti zaradi pomanjkanja 

denarja države. Problematika se je sprožila na Odboru za okolje in prostor. Ustanovila se je 

neformalna skupina, ki bo pregledala problematične jarke na terenu. Težava je, ker so jarki na 

območju krajinskega parka, zato so posegi oteženi, nekateri lastniki zemljišč tudi ne pustijo 

čiščenja. Najprej bo treba očistiti večje vodotoke, manjše lahko čistijo lastniki sami ali 

posamezne ulice skupaj. Treba je začeti z ogledom in določiti prioritete ter pritiskati na 

državo in občino, da se zadeve premaknejo.  

 

 

AD/7 
Občina je pripravila pregled višine grobnin po krajevnih skupnostih in pokopališčih ter 

primerjavo s sosednjimi občinami. Cene po občini so različne in jih je potrebno uskladiti. 

Poleg tega so že dolgo nespremenjene, stroški pa so vedno večji. Ponekod se grobovi 

obračunavajo po kvadraturi, drugod kot žarni, enojni in dvojni. Pri nas so starejši grobovi 

različnih mer, novejši pa enotni – žarni, enojni in dvojni. Večje bi lahko opredelili kot 

nadstandardne. Preveriti je potrebno, koliko je stroškov s pokopališčem ter koliko priliva od 

grobnin in uporabe mrliške vežice. Tako bomo videli, kakšna cena bi bila primerna.  
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AD/8 
Kmetje so nasipali poljske poti, vsak pri svojih zemljiščih. Ostalo je še nekaj materiala. 

Uredilo bi se pot do Zanoge proti Podskali, saj nihče od lastnikov nima strojev in niso 

sodelovali pri nasipanju. Pot je zelo primerna za sprehode in kolesarjenje. Cesta je občinska, 

razen na manjšem delu sta dva zasebna lastnika – treba jih je vprašati za soglasje za nasutje 

poti. Material je brezplačen, potrebno bo plačati nafto za stroj, ki se je uporabljal za nalaganje 

in ravnanje materiala.  

 

 

AD/9 
Dobili smo prošnjo za plačilo komunalnega prispevka na obroke. Občina prejme 80 % 

prispevka in KS 20 %. Zato naj o prošnji odloči občina. Naše mnenje pa je, naj se prošnji ne 

ugodi, ker mora pred izdajo gradbenega dovoljenja biti prispevek v celoti poravnan.  

 

 

AD/10 
S športni društvom je potrebno urediti obračun stroškov za leto 2013 in 2014. Hišnik je 

popisoval stanje števca elektrike in plina. Glede tega se bomo dogovorili za sestanek v roku 

treh tednov – verjetno v torek okoli 19. ure. Tisti, ki morajo biti prisotni bodo obveščeni.  

Predlog je, da so uradne ure v poletnem času od 18. do 19. ure – od 1.6. do 15.9. Svetniki se s 

predlogom strinjajo, popravi se obvestilo na vratih ter na spletni strani občine.  

Svetnik Zadel je opozoril, da gre investicija kanalizacije poti koncu. Konec junija se bo 

asfaltiralo - preplastilo Podpeško cesto. Nujno je potrebno očistiti in sanirati meteorno 

kanalizacijo in odvodnavanje. Cevi so ponekod poškodovane in zamašene. Pred asfaltiranjem 

je zadeve potrebno urediti.  

Nekaterim pod Goricami po izgradnji kanalizacije voda zaliva dvorišča. To mora izvajalec 

urediti.  

Svetnika Aleša je zanimalo, če je prekinitev prevoza otrok z avtobusom začasna zaradi 

gradnje, ali se je prevoz ukinil. Potrebno je vprašati na občini. Če ne bo več prevoza, bodo 

krajani zahtevali pločnik in javno razsvetljavo.  

Predsednik je dal pobudo, da bi se križišče pri Podpeški proti gasilskemu domu drugače 

uredilo, saj je zelo ozko, tovornjaki ne morejo okoli otočka. Otoček bi bilo treba odstraniti in 

samo zarisati črte.  

Svetnik Smrtnik je povedal, da so težave z elektriko, pogosti so izpadi. Zanima ga, zakaj do 

tega prihaja. Poleti so na Brcah težave z vodo, saj je zmanjkuje. Poziva JKP, da reši probleme, 

da bodo krajani imeli vodo ves čas.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri       Svet KS Vnanje Gorice 

Zapisnik: Gašper Jamnik      Predsednik Dušan Dormiš 


