ZAPISNIK 3. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE
24.03.2015 OB 18. URI V PROSTORIH KS
Prisotni člani sveta: Dušan Dormiš, Alojzij Zadel, Franci Smrtnik, Dušan Nikolov.
Opravičeno odsotni: Janja Rabzelj, Miran Aleš
Ostali prisotni: Rafko Gregorka, Gašper Jamnik
AD/1
Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotni so štirje člani sveta KS.

AD/2
V bodoče se bo zapisnik pošiljal po seji, ne šele ob sklicu naslednje seje. Predsednik je
prisotne pozval, da podajo pripombe na zapisnik. Ker ni bilo pripomb je dal na glasovanje:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 2. redne seje sveta KS z dne 2.12.2014.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

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

AD/4
Predsednik je podal informacije o tekočih zadevah. Na steno pri vhodu je bila nameščena
nova tabla – KS Vnanje Gorice. Pridobila se je ponudba za drogove in zastave, ki bodo stalno
visele na domu krajanov. Cena je kar visoka, potreben bo še kakšen predračun. Na javnih
objektih kot so šole, vrtci, občina, zadružni domovi itd., visijo zastave ves čas. Zato jih bomo
namestili tudi mi. Na steni je že nosilec za tri drogove. Potrebni so trije drogi, na katere se
namestijo zastave. Zaradi nižjih stroškov se lahko uporabijo že obstoječe zastave. Drogovi bi
morali biti dolžine 2,5 m. Izdelani morajo biti do praznikov – 27.4.2015. Sprejet je bil:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se pridobi ponudbo za tri drogove za zastave in se
jih potem naroči.
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V soboto, 27.3.2015 bo potekala čistilna akcija po celotni občini. Zbor za območje KS Vnanje
Gorice bo 8.30 uri pred domom krajanov. Občina bo priskrbela rokavice in vreče za smeti, ki
se jih bo razdelilo udeležencem. Snaga odpelje smeti iz zbirnega mesta še isti dan. Obvestila o
čistilni akciji so prejeli učenci v osnovni šoli in otroci v vrtcu. Novice so objavljene tudi na
spletni strani občine, vabilo bo tudi v Barjanskem listu. KS vsako leto poskrbi za malico za
udeležence čistilne akcije. Ko bo zjutraj znano, koliko ljudi bo sodelovalo, bomo naročili
sendviče in pijačo v Mercatorju. Po koncu akcije okoli 11.30 bo prigrizek v dvorani.
Višek materiala, ki ga poberejo pred asfaltiranjem cest, se bo deponiral v Požarnicah poleg
delavnice MOK. Material se bo porabil za nasipanje poljskih poti. Poti nasipajo kmetje –
vsako leto se dogovorijo med sabo in zvozijo material na poti. Treba bo biti pozoren, da bo
izvajalec material res vozil na deponijo in ne kam drugam. O zadevi se bo pogovoril
predsednik in Franci Smrtnik z vodjem gradbišča ter lastnikom zemljišča za deponijo MOK.
Alojzij Zadel je opozoril, da se gradnja bliža h koncu, zato mora izvajalec urediti tudi okolico
cest, kamor je posegal – veliko je povoženega terena, izkopov, kupov materiala itd. Vse to je
treba sanirati v prvotno stanje.
Predsednik KS je dal pobudo, da bi se sestajali predsedniki vseh KS v občini redno pri županu
– na mesec ali dva. Na sestankih bi bila prisotna še podžupan in direktor občinske uprave. Na
sestankih bi se seznanili s problematiko po krajevnih skupnostih in rešitvah težav. Prvi tak
sestanek je že bil, naslednji sestanek je predviden v maju. Na sestanku je bil sprožen problem
čiščenja jarkov. Obeti za rešitev težav so slabi, država sredstev nima. Potreben je še sestanek s
koncesionarjem za vzdrževanje jarkov. Potekajo razgovori, da bodo barjanske občine s
skupnimi močmi pritisnile na ARSO. Prejeli smo že nekaj prošenj krajanov za čiščenje
jarkov, ljudem bo treba dati odgovore, kakšna je situacija. Prav je, da tudi s strani KS
pošljemo na občino zahtevo za čiščenje jarkov. Problemov je veliko, krajani ne vedo, na koga
se obrniti, treba jim je pomagati.
Prejeli smo prošnjo od Folklorne skupine Rožmarin za donacijo. Udeležili se bodo festivala v
Srbiji, potrebujejo sredstva za prevoz in nastanitev. Svetniki se strinjajo, da se jim nakaže
sredstva v višini 100 €. Sprejet je bil:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se Folklorni skupini Rožmarin nameni donacijo v
enkratnem znesku 100 €.
Prejeli smo pobudo, da bi se zamenjala oglasna deska na domu krajanov, saj je stara že
dotrajana ter premajhna glede na potrebe, saj plakatirajo tudi steno poleg oglasne deske. Tabla
naj bi bila velikosti približno 200 cm x 80 cm. Potrebno je dobiti ponudbe. Sprejeli smo:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se pridobi ponudbo za izdelavo oglasne deske na
domu krajanov.
Potrebno se je dogovoriti za sestanek in ogled pokopališča z vzdrževalcem pokopališča –
pogrebna služba Pieta. Poleg predsednika bo prisoten še svetnik Zadel. Na Brezovici imajo
težave z zemljišči – ni dovolj prostora za parkirišča ter za širitev pokopališča. V občini so
različne cene najemnin za grobove. Zadeve bo potrebno uskladiti.
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Svetnica Janja Rabzelj bo dlje časa odsotna. Za urediti je kar nekaj zadev glede najemnih
pogodb in obračuna stroškov. Predsednik je predlagal, da bi mu pomagal Franci Smrtnik.
Glede alarmnega sistema bi bilo pametno premisliti, da bi vsak najemnik imel svojo
tipkovnico in vsak sam sklenjeno pogodbo s podjetjem Sintal. Tako bo vsak odgovarjal za
svoje prostore, če se bo sprožil alarm. Sedaj se najemniki izgovarjajo drug na drugega.
Vzdrževalec kotlovnice predlaga, da se kemično očisti kotel, saj se je nabralo že precej
vodnega kamna in lahko pride do poškodb. Poslal je tudi ponudbo za čiščenje. Potrebno je
pridobiti še kakšno drugo ponudbo, da se preveri, če je cena realna.

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri
Zapisnik: Gašper Jamnik

Svet KS Vnanje Gorice
Predsednik Dušan Dormiš
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