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ZAPISNIK 6. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE 

24.11.2015 OB 19. URI V PROSTORIH KS 
 

 

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

 
Opravičeno odsotni: Janja Rabzelj, Dušan Nikolov. 

 
Ostali prisotni: Rafko Gregorka, Gašper Jamnik. 

 

AD/1 

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotni so štirje člani 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 5. redne seje.  

 

Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD/3 

Predsednik je dal na glasovanje: 

 

Dnevni red: 
1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 5. Redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Proračun za leto 2016; 

5. Pregled realizcije sklepov prejšnje seje; 

6. Razno. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD/4 

Svetniki so prejeli realizacijo in prihodke za leto 2014 ter dosedanjo realizacijo in prihodke v 

letu 2015. Iz teh podatkov izhajamo pri oblikovanju proračuna za leto 2016. Nekaj sredstev 

bo še prenesenih iz leta 2015. Do konca leta bo potrebno plačati še CGP oziroma podjetje 

Grandovec za nasipanje poljskih poti, za kar je bila izdana naročilnica. Poleg tega bodo še 

redni stroški.  

V novem proračunu je potrebno zagotoviti sredstva za pokritje vseh stroškov in vzdrževanje 

objektov. Zgotoviti je treba sredstva za ureditev pokopališča in okolice, za obnovo kotlovnice 

in vodovodne napeljave. Pri pokopališču bo del sredstev namenjen za odkup zemljišč ter 

geodetske storitve povezane s tem. Dobro bi bilo naročiti izdelavo načrta obstoječega 

pokopališča in načrt grobov za naprej. Urediti je treba igrišče, narisati črte, obnoviti mrežice 

na golih in koših. Izvesti moramo še hišni kanalizacijski priključek za Dom krajanov in 
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nadstrešnico. Za Dom krajanov bi bilo potrebno izdelati projekt in posnetek obstoječega 

stanja in vseh inštalacij. Projekt je potreben za izvedbo sanacij in vzdrževanje ter za 

morebitno kandidiranje na razpise za energetsko sanacijo. Zamenjati je treba dotrajana vrata 

na nadstrešnici. Predlog je, da se uredi rezervoar za vodo na Velikem vrhu, vendar bi to 

morala zagotoviti občina oziroma JKP Brezovica. Problem je tudi čiščenje jarkov, veliko bi 

jih bilo treba očistiti. Urediti bi bilo potrebno spomenik padlim v NOB na Gulču.  

Na podlagi razprave smo sredstva razporedili po posameznih postavkah in kontih. Predlog 

proračuna se bo posredoval v računovodstvo, kjer ga bodo oblikovali. Predsednik se bo 

pozanimal, kako je s prihodki, če je vse upoštevano pri pripravi proračuna. Sprejet je bil: 

 

SKLEP: 

Svet KS Vnanje Gorice je potrjuje osnutek proračuna KS za leto 2016.  

 

 

AD/5 

Pod točko ni bilo razprave. 

 

 

AD/6 

Po gradnji kanalizacije jaški za meteorno vodo niso bili očiščeni, so zamašeni. To je potrebno 

urediti. Ropota veliko jaškov po cestah, ponekod izvajalci niso uredili mulde, ki je prej bila, 

zato voda teče na cesto. Take zadeve je potrebno sanirati.  

 

Razmisliti bi bilo potrebno o omejitvi hitrosti na 30 km/h v stranskih ulicah, ker se zelo hitro 

vozi. Ulice bi bilo potrebno opremiti z ustrezno prometno signalizacijo.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri       Svet KS Vnanje Gorice 

Zapisnik: Gašper Jamnik      Predsednik Dušan Dormiš 


