ZAPISNIK 7. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE
14.12.2015 OB 18. URI V PROSTORIH KS
Prisotni člani sveta: Dušan Dormiš, Alojzij Zadel, Franci Smrtnik, Miran Aleš, Dušan
Nikolov.
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 6. redne seje.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

AD/3
Predsednik je dal na glasovanje:
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Plan za leto 2016;
5. Razno.
Dnevni red je bil sprejet.

AD/4
Minilo je dobro leto odkar smo se prvič sestali. Dogovoriti se je potrebno, kako bo delo
potekalo naprej. Problem je, da ljudje niso pripravljeni sodelovati pri dogajanju in življenju v
vasi. Manjka družabno življenje, na primer pri čistilni akciji ni bilo nikogar, poleg
predsednika, hišnika in tajnika, ki bi pomagal pri organizaciji. Tudi po čistilni akciji ni bilo
pravega druženja, po ostalih KS je to drugače urejeno. V letu 2016 bi bilo dobro ustvariti
vzdušje, da bi ljudje bili pripravljeni sodelovati v okviru nekega neformalnega društva.
Motivirati je treba ljudi, da bodo pripravljeni delati – za vsako dejavnost posebej.
Na prejšnji seji smo pripravili proračun na podlagi projektov in načrtov za leto 2016. Za
projekte bo potrebno določiti roke in okvirno višino sredstev ter prioritete po vrstnem redu.
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Letos smo porabili kar nekaj sredstev za ureditev poljskih poti. Na začetku je bilo kar nekaj
kritik, sedaj pa je precej slišal pozitivne odzive ljudi. Material se je v večini razvozil, nekaj ga
bo ostalo deponiranega pri MOK-u.
Potrebno bo pripraviti načrt za širitev in ureditev pokopališča. Narediti je treba tudi posnetek
obstoječega stanja – številke in površine grobov. Odkupilo oziroma zamenjalo se bo še nekaj
zemljišč. Predsednik je govoril še z enim od lastnikov in bi bil pripravljen prodati parcele.
Najbolj pomembno je, da imamo zagotovljen prostor za širitev. Potem se bo uredila okolica,
asfaltiralo parkirišče itd. Že priprava same dokumentacije bo vzela približno leto ali še več.
Izkazala se je potreba po oglasnih tablah – pri domu krajanov, pri zapornicah in pri
Požarnicah. Table se potrebujejo za obveščanje, reklamiranje, predvolilne kampanje. Pri
domu krajanov bi moral biti tudi načrt Vnanjih Goric.
Dom krajanov in nadstrešnico se mora čim bolj izkoristiti. Razmisliti moramo, kaj dolgoročno
narediti z objekti. Najprej se mora narediti posnetek obstoječega stanja, ki bo v pomoč v
bodoče. To je tudi pogoj za energetske sanacije objektov itd. Urediti se mora še ogrevanje –
najbolj smiselno po energetski sanaciji.
Nujno potrebna je obrtna cona. Idealna lokacija bi bila ob bodoči obvoznici proti Notranjim
Goricah ob železnici. Tja bi se lahko prestavile tudi zdravstvene dejavnosti, ki jih je potrebno
še širiti – na primer laboratorij, rentgen, ginekologija itd. Interes za obrtno cono je velik.
Obrtna dejavnost bolj sodi na obrobje kraja kot v center.
Svetnika Zadela je zanimalo, če bomo kaj finančno podprli gasilce pri gradnji prizidka. Strinja
se z obrtno cono na predlagani lokaciji. Meni, da bi bilo smiselno urediti cesto proti Žabnici.

AD/5
V Barjanskem listu naj se objavi voščilo Sveta KS ob praznikih.

Seja je bila zaključena ob 18.50 uri
Zapisnik: Gašper Jamnik

Svet KS Vnanje Gorice
Predsednik Dušan Dormiš
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