ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE
20.10.2014 OB 19. URI V PROSTORIH KS
Prisotni člani sveta: Dušan Dormiš, Janja Rabzelj, Miran Aleš, Alojzij Zadel, Franci Smrtnik,
Dušan Nikolov.
Opravičeno odsotni:
Neopravičeno odsotni: /
Ostali prisotni: Metod Ropret, Marko Istenič, Rafko Gregorka, Gašper Jamnik
Dnevni red:
1. Ugotovitev števila navzočih članov;
2. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta KS;
3. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta KS;
4. Imenovanje predsednika in podpredsednika KS.
AD/1
Župan je vse prisotne lepo pozdravil na prvi konstitutivni seji. Na seji je prisotnih vseh šest
novoizvoljenih članov svetka KS. Župan je pojasnil, da mora pri glasovanju za potrditev
sklepa glasovati absolutna večina. V kolikor so trije za in trije proti, obvelja tisto, za kar
glasuje predsednik sveta KS.
AD/2
V komisijo za potrditev mandatov so bili predlagani Miran Aleš, Alojz Zadel ter Janja
Rabzelj. Sprejet je bil naslednji:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje mandatno komisijo v sestavi: Miran Aleš, Alojz Zadel,
Janja Rabzelj.
AD/3
Mandatna komisija je podala poročilo, da je pripravljena lista članov sveta KS ustrezna.
Sprejet je bil:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje mandat članom sveta KS v naslednji sestavi: Dušan
Dormiš, Janja Rabzelj, Miran Aleš, Alojzij Zadel, Franci Smrtnik, Dušan Nikolov.
AD/4
Župan je pojasnil, da so pristopi pri imenovanju predsednika različni – ponekod predlagajo
tistega z največ glasovi, ponekod tistega, ki ima največ izkušenj iz preteklega dela. Podan je
bil predlog, da bi bil predsednik sveta KS Dušan Dormiš, ki je dobil tudi največ glasov.
Gospod Dormiš je s predlogom soglašal. Svetniki so potrdili naslednji:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice imenuje za predsednika sveta KS Dušana Dormiša.
Potrebno je imenovati še podpredsednika. Za podpredsednika je bila predlagana Janja
Rabzelj, ki se s predlogom strinja. Svetniki so sprejeli:

1

SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice imenuje za podpredsednika sveta KS Janjo Rabzelj.
Župan in novoizvoljeni svetniki so se za opravbljeno delo zahvalili dosedanjemu predsedniku
sveta KS Marku Isteniču. Marko Istenič je pojasnil da trenutno poteka veliko projektov –
kanalizacija, plin, optično omrežje. Dela bodo potekala nekje do konca prihodnjega leta. Sredi
novembra naj bi asfaltirali Podpeško cesto. Nato se bodo pred zimo asfaltirale še Požarnice.
Na Požarnicah trenutno ponovno vgrajujejo optično omrežje, saj cevi niso bile vkopane
dovolj globoko, posegale so tudi v traso pločnika. Vgrajujejo se še tudi hišni jaški. Pod
Goricami je na delu potrebno kopati 4 m globoko v kamen, zato so del trase kanalizacije
minirali.
Splošna pripomba svetnikov je, da so ceste v gradnji slabo vzdrževane in nasute. Pojavljajo se
tudi težave pri projektiranih hišnih priključkih, saj ni nihče pogledal višine iztokov iz hiše.
Potreben bo ogled z vodjo gradbišča na terenu, da bodo hišni jaški pravilno vgrajeni in da se
točno določi, kje bo priključek. Poleg tega izvajalec pogosta pretrga cevi za vodo, telefonsko
omrežje itd. Krajani ulic včasih niso bili obveščeni, da bodo izajalci zaprli cesto in krajani več
dni ne bodo mogli dostopati do hiš.
Svetnik je opozoril na meteorni kanal v Podpeški cesti, ki je zamašen. Kanal se nahaja na
asfaltirani strani ceste ob robu. Preden se bo asfaltirala cesta, je potrebno zadevo sanirati.
Opravljen bo ogled na terenu.
Župan je še dodal, da se menja in ponekod gradi nova javna razsvetljava. Menjajo se tudi
dotrajane cevi za vodo. Nov asfalt bo na Podpeški cest, Požarnicah in delu Nove poti, kjer je
najbolj uničen.
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri
Zapisnik: Gašper Jamnik

Svet KS Vnanje Gorice
Predsednik Dušan Dormiš
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