ZAPISNIK 11. 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 10. redne seje.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

AD/3
Predsednik je dal na glasovanje:
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Problematika upravljanja in koriščenja prostorov v nadstrešnici;
5. Priprava projektov LAS Barje;
6. Predlog priprave proračuna za leti 2017 in 2018;
7. Predlog za organizacijo krajevne akcijske skupine Vnanje Gorice;
8. Razno.
Dnevni red je bil sprejet.

AD/4
Miran Aleš je podal odstopno izjavo za upravljanje telovadnice. V telovadnici trenutno
popoldne poteka dvakrat tedensko namizni tenis in enkrat joga. Dopoldne dvorano dvakrat
tedensko koristijo upokojenci ter trikrat vrtec. Pridobiti je potrebno dodatne uporabnike, zato
bomo objavili razpis v Barjanskem listu in na spletni strani občine. Prostor za obvestila
imamo tudi na dveh tablah na hodniku v zdravstvenem delu Doma krajanov. Za pokritje
stroškov moramo imeti zasedenih več terminov v telovadnici. Nekaj interesentov je, ena
skupina želi igrati košarko, tudi študentje bi želeli imeti svoj termin za rekreacijo. Predsednik
je društvu upokojencev predlagal, da bi oni čistili telovadnico, v zameno za uporabo njihovih
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prostorov, saj jim ne zračunavamo stroškov ogrevanja, elektrike ter vode. Če se ne bodo
strinjali, bo potrebno najeti čistilni servis. Trenutno se čiščenje s strani servisa ne izvaja,
dokler se ne dogovorimo in razčistimo zadev. Naredil se je prevzemni zapisnik za ključe.
Vsaka skupina, ki bo uporabljala telovadnico, bo zadolžila ključ in bo odgovarjala za
telovadnico. Zadeve bodo naprej potekale po ustaljenem redu. Za pogodbe, dogovore z
najemniki, obračune, sodelovanje z občino za izstavitev računov bo skrbel tajnik, s čimer se
člani sveta KS strinjajo.
Pogovori potekajo tudi s folklorno skupino. Dogovarjamo se, da bi sami opravljali čiščenje
svojih prostorov in kulturne dvorane ter WC-jev. Primerno bi bilo, da čistijo sami, saj jim ne
zaračunavamo stroškov. Lahko bi se nabavilo še sesalec za folkloro ter telovadnico. Urnike za
kulturno dvorano sproti usklajujemo s folkloro.
Ogrevanje stavbe je ločeno na 2 kalorimetra. Eden je za dvorano, prostore folklore in KS.
Drugi je za prostore, ki jih oddajamo zdravstvenim dejavnostim. Najemniki imajo pripombe
na obračun tekočih stroškov.
Predsednik je prosil Mirana Aleša, da kot svetnik še vedno pomaga pri upravljanju z dvorano,
prav tako je dobrodošla pomoč ostalih članov Sveta KS.
Alojz Zadel meni, da bi moral biti sestavni del pogodbe, da vsak čisti za seboj.
Miran Aleš je pojasnil, da je bilo čiščenje s strani čistilnega servisa dvakrat tedensko.
Predsednik je še opozoril, da še nismo dobili sredstev od športnega društva od oddajanja
telovadnice za pokrivanje stroškov – za leto 2015 in tekoče leto. Miran Aleš je dejal, da so
precej stvari investirali iz društva. Vsako leto pripravijo poročilo in obračun, kjer je razvidno,
kakšni so bili prihodki od oddajanja dvorane in kakšni so bili stroški. Prinesel bo obračun in
račune.
Predsednik predlaga, da se o zadevi dogovorimo na naslednji seji, ko bo Miran Aleš dostavil
dokumente.

AD/5
Predsednik je pojasnil, da bo potrebno pripraviti projekte za LAS Barje. Odločitev
Občinskega sveta je bila, da se občina pridruži LAS. Pričakuje se, da vsaka KS predlaga dva
projekta. Imeli so sestanek z LAS Barje, kjer so se predstavili in obrazložili postopke za
razpise. Procedure so precej zapletene, sredstva so namenjena za razvoj podeželja in
kmetijske trge. Skupaj z drugimi občinami je na voljo okoli 900.000 €. Ne gre samo za
investicije ampak tudi za tako imenovane mehke vsebine – to so izobraževanja, ogled dobrih
praks v tujini, nove prireditve ter stroški promocij. Če se ta sredstva razdelijo na 6 občin in
nato še na posamezne krajevne skupnosti, teh sredstev ni prav veliko. Potrebno je razmisliti,
katere projekte bi prijavili, vsaka KS naj bi predlagala dva projekta. Pomembne so tudi mehke
vsebine in medgeneracijsko druženje. Lahko se organizira razna predavanja, izobraževanja in
tečaje. Da bi dobili več predlogov, bi bilo smiselno organizirati KAS, o temu več v
nadaljevanju.

AD/6
Potrebno je že razmišljati o novem proračunu, ki ga bo treba sprejeti do konca leta. Vključiti
je potrebno krajevne potrebe. Pričakujemo tudi kakšen prispevek občine. Franci Smrtnik
meni, da je potrebno urediti nekaj jarkov in meteorne vode. Marsikje še manjka javna
razsvetljava. Urediti in asfaltirati bi bilo potrebno parkirišče na Gulču. Miran Aleš je
predlagal, da se osnutek proračuna pošlje svetnikom že pred sejo, da si ga ogledajo in lahko
potem podajo še predloge in pripombe.
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AD/7
V kraju je kar nekaj ljudi, ki imajo ideje in so pripravljeni sodelovati pri razvoju kraja. Zato bi
bilo smiselno organizirati akcijsko skupino, da bi se krajani družili in bi se kaj dogajalo.
Povabilo krajanom v KAS bi objavili v Barjanskem listu in oglasnih deskah.

AD/8
Imeli smo sestanek z najemniki v Domu krajanov. Zavračali so račune za tekoče stroške, ker
menijo, da so previsoki in nekateri stroški niso upravičeno zaračunani. Pri zdravnicah je tudi
zelo visok račun za elektriko. Na ogledu je bil že električar, skupaj s hišnikom se bodo
preverile instalacije in odkrilo kaj je problem. Hišnik popisuje vse števce, iz popisov je
razvidno, da imata zdravnici primerljivo porabo z lekarno čez dan. Ponoči je pri zdravnicah
precej večja poraba. Zdravnici zagotavljata, da ugašata klimatske naprave. Potrebno je
ugotoviti, zakaj je velika poraba elektrike. Z vodovodarjem Paščinskim smo se dogovorili, da
bo za nas opravljal nujna dela. Na pokopališču je že popravil pipo, ki je puščala vodo.
Predsednik je povedal, da si je kamnosek Svete ogledal spomenik NOB na Gulču. Potrebno bi
bilo pobrusiti črke in jih na novo pobarvati. Dela bi stala okoli 1000 €, če so črke rdeče ali
črne barve. Če so črke zlate, bi obnova stala okoli 1.100 €. Dela bi lahko bila izvedena do
1.11. Bolj primerne in obstojne so zlate črke. Prav bi bilo, da KS položi ikebane in sveče na
spominska obeležja – pri Domu krajanov in dve na Gulču. Alojzij Zadel je opozoril, da niso
dotrajane samo črke, ampak je poškodovan tudi podstavek spomenika in okvir, tudi to bi bilo
potrebno sanirati. Sprejet je bil:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se obnovijo črke in okvir na spomeniku NOB ter da
se 1.11. odnesejo na spominska obeležja ikebane in sveče.

Seja je bila zaključena ob 21.20 uri
Zapisnik: Gašper Jamnik

Svet KS Vnanje Gorice
Predsednik Dušan Dormiš
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