ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE
02.12.2014 OB 18. 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: Rafko Gregorka, Gašper Jamnik
AD/1
Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je vseh 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 1. redne seje sveta KS z dne 20.10.2014.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

AD/3
Predsednik je dal na glasovanje:
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Proračun za leto 2015;
5. Razno.
Dnevni red je bil sprejet.

AD/4
Pregledali smo predlog proračuna KS Vnanje Gorice za leto 2015. Predlog je pripravljen
glede na predvidene prihodke in realizacijo glede na prejšnja leta. Predsednik je dal na
glasovanje:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje proračun za leto 2015.
Sklep je bi soglasno sprejet.
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AD/5
Svetniki so opozorili na pomanjkljivosti pri gradnji kanalizacije, o čemer je treba obvestiti
občino. Vzdrževanje in nasipanje cest v gradnji je zelo slabo in nevzdržno. V ulici Požarnice
je asfalt slabo narejen – neraven, voda zastaja na cestišču. Nadzor svojega dela ne opravlja
dobro, kvaliteta del in asfalta je pomanjkljiva.
Krajani so dobili odločbe o plačilu komunalnega prispevka za kanalizacijo. Nekateri so okoli
leta 1980 že plačali prispevek za kanalizacijo. Zaradi tega je kar nekaj pritožb, pogodbe o
plačilu prispevka se iščejo v arhivu KS.
Prejeli smo nekaj pritožb glede neočiščenih jarkov in posledično o poplavljanju zemljišč. Gre
za jarek pri Drpaležu ob občinski cesti proti Ljubljanici. Jarek je zaraščen, neočiščen,
postavljeni so mostovi na različnih višinah, ki zadržujejo vodo. Posledično se voda razliva in
poplavlja cesto. Težave z neočiščenim jarkom ima še krajan na Novi poti ter krajan na
Požarnicah. O težavah z jarki se bo potrebno pogovoriti na občini, saj zadeva ni v pristojnosti
KS, problem je širši. Včasih so lastniki zemljišč sami čistili jarke, sedaj tega mnogi ne
počnejo in so jarki slabo pretočni. Tudi država vodotokov ne vzdržuje. Problemov bo vedno
več, zato je potreben sestanek na občini na to temo.
Predsednik je predlagal, da bi bili aktivni tudi ostali člani sveta KS in bi imeli vsak svoje
zadolžitve. Dušan Nikolov bo pomagal hišniku pri urejanju okolice in vzdrževanju Doma
krajanov itd. Miran Aleš bo skrbel za dvorano nadstrešnico. Lojze Zadel bo pomagal pri
gradbenih zadevah ter občasno pogledal pokopališče in okolico, če so zadeve urejene. Janja
Rabzelj bo pomagala pri urejanju pogodb, ki se spreminjajo. Franci Smrtnik bo tudi pomagal
pri gradbenih zadevah. Pripravil se bo seznam pogodb v KS, ki bo prikazoval osnovne
podatke o vsaki pogodbi – s kom je sklenjena, vrednost, čas trajanja itd.
Nabavil se bo nov prenosni računalnik in uredila se bo internetna povezava za nemoteno delo.
Obstoječi računalnik je zelo dotrajan.
Pred novim letom se bomo sestali še na srečanju v gostilni Kavčič na Brezovici. Ko bo znan
natančen temin bodo poslana vabila.

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri
Zapisnik: Gašper Jamnik

Svet KS Vnanje Gorice
Predsednik Dušan Dormiš
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