ZAPISNIK 10. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE
21.7.2016 OB 20. URI V PROSTORIH KS
Prisotni člani sveta: Dušan Dormiš, Franci Smrtnik, Alojzij Zadel, Miran Aleš, Dušan
Nikolov.
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 9. redne seje.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

AD/3
Predsednik je dal na glasovanje:
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Naročilo dokumentov (OPPN) za ureditev širitve pokopališča na Gulču;
5. Dogovor o koriščenju dvoran;
6. Razno.
Dnevni red je bil sprejet.

AD/4
Gre za ureditev dovozne poti in parkirišča pri pokopališču. V OPN so zemljišča že namenjena
pokopališču, OPPN je nadaljnji postopek in je bolj podroben. Postopek traja približno leto in
na občino bi morali dati zahtevek za pričetek OPPN-ja. Pridobiti je potrebno vsa soglasja in
mnenja soglasjedajalcev. Potem se bo videlo, kakšne so zahteve ministrstev in agencij. Po
izdelavi OPPN je pridobitev gradbenega dovoljenja enostavnejša. Predsednik je dal na
glasovanje:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se prične s postopkom OPPN za ureditev Gulča.
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Predsednik je še pojasnil, da je prejšnji teden prejel klic inšpektorice za okolje, saj je bila
podana prijava glede posegov na Gulču. Z inšpektorico je bil opravljen ogled na terenu,
predložene so ji bile fotografije del in stanja pred sanacijo. V prijavi je bilo navedeno, da je
bila za pokopališčem deponija odpadkov, ki naj bi bila zasuta. Predsednik je inšpektorici
pokazal še projekt ureditve ceste, kjer so tudi fotografije stanja izpred nekaj let. Izdan in
pregledan je bil zapisnik o ogledu.

AD/5
Miran Aleš meni, da bi bil postopek pri koriščenju dvoran nekako tak kot do sedaj. Vedno je
problem, da želijo vsi imeti najboljše termine – do 20. ure. V kasnejših urah ali čez dan ni
prav veliko interesentov. Težava je tudi velikost dvorane, ki je specifična in ne omogoča vseh
vrst dejavnosti. Lahko poizkusimo z razpisom, kakšen bo izid, ne vemo. Ko se bo postavljalo
urnik, se je potrebno odločiti, če imajo stari uporabniki prednost pri terminih ali imajo vsi
enake možnosti. Cena mora biti za vse enaka, da ni razlik. Urnik se v oblikuje v avgustu, v
septembru se že začnejo dejavnosti. Lahko bi določili nekaj višje cene za najbolj zaželene
termine in nekaj nižje cene za druge termine. Tako bi pritegnili uporabnike tudi za kasnejše
termine, ki bi bili ugodnejši. Potreben bi bil sestanek s starimi uporabniki in se jim zadeve
obrazloži. Športno društvo nima interesa, da bi se plačevanje vršilo preko njihovega
plačilnega prometa. Vprašanje je, če zaradi davčnih blagajn to sploh še smejo početi. Prav bi
bilo, da bi račune izdajala direktno KS in bi za to skrbelo računovodstvo na občini. Miran
Aleš bo v nekaj dneh pripravil predlog glede uporabe dvorane.

AD/6
Na področju Brezovice je začela delovati lokalna varnostna služba. Oglasili so se in
predstavili svoje storitve. Pogovarjali smo se tudi o kontroli vstopa v dvorano.
Pri frizerki bomo imeli dostop do prostora v kleti, ki se bo uredil in bo lahko namenjen
delovanju društev ter sestankom.
Župan je klical, da bo občina pridobila še eno koncesijo za zdravnico. Iskal se je primeren
prostor zanjo. Pri nas bi bila edina opcija prizidek pri prostorih od folklore. Tam bi bila
povezava na hodnik zgoraj, folklora bi dobila nove prostore s prizidkom proti vrtcu. Župan je
potem dejal, da ta opcija ne pride v upoštev, saj so prostori potrebni že do 15. avgusta.
Franci Smrtnik je opozoril, da so na poljskih poteh ponekod že luknje. Predsednik je pojasnil,
da je že bila izdana naročilnica za ureditev.
Predsednik KS ima pravico, da prejme nadomestilo za stroške oziroma nagrado v višini do 5
% letne plače župana. To znaša okoli 1.200 €. Svetniki se strinjajo, da se izplača nadomestilo,
sprejet je bil:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se predsedniku Sveta KS izplača nagrada za delo v
višini 5% letne place župana.

Seja je bila zaključena ob 21.45 uri
Zapisnik: Gašper Jamnik

Svet KS Vnanje Gorice
Predsednik Dušan Dormiš
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