ZAPISNIK 12. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE
15.11.2016 OB 18. URI V PROSTORIH KS
Prisotni člani sveta: Dušan Dormiš, Alojzij Zadel, Miran Aleš, Dušan Nikolov.
Ostali prisotni: Rafko Gregorka, Gašper Jamnik.

AD/1
Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotni so štirje člani 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 11. redne seje.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

AD/3
Predsednik je dal na glasovanje:
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Proračun za leto 2017 in 2018;
5. Razno.
Dnevni red je bil sprejet.

AD/4
Predsednik je predstavil proračun po postavkah. Pripravljen je na podlagi realizacije in
stroškov prejšnjih let. Dodane so predvidene investicije v letih 2017 in 2018. Bistvene
investicije so urejanje Doma krajanov, urejanje pokopališča, postavitev informacijskih tabel
ter postavitev igral in naprav za rekreacijo na prostem. Proračun je predviden v približno
enaki višini, kote je bil lani. Predsednik je dal na glasovanje:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje proračun za leti 2017 in 2018.

AD/5
Pridobili smo dve ponudbi za čiščenje telovadnice in WC-jev. Izvajalci bi tudi menjali
brisačke in WC papir in zaračunavali po porabi. Za začetek bi telovadnico čistili enkrat
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tedensko po eno uro. Svetniki so pregledali ponudbi, nato smo glasovali za katero ponudbo se
bomo odločili. Sprejet je bil:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se za čiščenje telovadnice sklene pogodba s
podjetjem Čisti business.
S strani Sintala smo dobili ugodnejšo ponudbo za varovanje prostorov, strošek bo kar nekaj
nižji. Sklenili bomo novo pogodbo o varovanju. Predsednik je dal na glasovanje:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se s podjetjem Sintal sklene nova pogodba o
varovanju prostorov po nižji ceni.
Predsednik meni in svetniki se s tem strinjajo, da bi morala projekte širšega pomena v
krajevni skupnosti financirati tudi občina. Eden od takih projektov bi bila zacevitev jarka ob
Novi poti. Za začetek bi bil makadam za pešpot in kolesarje. Sčasoma bi se lahko uredil
pločnik. Predsednik je pridobil okvirno ponudbo, cena zacevitve in zasutja jarka bi znašala
okoli 30.000 €. Zemljišče je občinsko, jarek ima svojo parcelno številko, upravlja pa ga
ARSO. Pol jarka v naselju je že zacevljenega, urejen ni del izven naselja. To bi morala
financirati občina.
Drugi takšen projekt bi bila kanaleta pod Goricami pri hribu proti Brcam. Tam ob deževju
voda teče čez cesto. Urediti bi bilo treba kanaleto in vodo speljati v jarek. ocenjena vrednost
del bi bila okoli 5.000 €.
Naslednji projekt bi bila ureditev ceste pod pokopališčem do rezervarja za vodo. Uredilo bi se
še dodatno parkirišče. Investicija bi znašla okoli 150.000 €.
Potrebna je širitve pokopališča, sredstva bi prispevala tudi KS. Predsednik je dogovorjen za
ogled s predstavniki Krajinskega parka, Zavoda za naravo itd. Želi jim predstaviti, kaj
načrtujemo. Predstavniki zavodov bodo povedali, kakšne so omejitve pri projektih, ki jih
želimo izvajati.
Smiselno bi bilo kupiti parcele nasproti Doma krajanov, ki so naprodaj.
Pod prostorom frizerke bomo uredili sobo. V prostoru je vlaga, voda že dolgo ni vtekala.
Prostor je nujno potreben za organizacijo sestankov, sploh če je prisotnih več ljudi, je pisarna
KS premajhna.
Svetnik Zadel meni, da je treba določiti prioritete. Najbolj nujno potrebno je širiti
pokopališče, prostora je še za približno 60 grobov. Opozoril je na problem pitne vode na višje
ležečih predelih krajevne skupnosti, to je potrebno urediti. Marsikje ni urejeno odvajanje
meteornih vod, voda se razliva po travnikih. Razmisliti bi bilo potrebno o nadgradnji Doma
krajanov za eno etažo, saj prostora primanjkuje. Ne ve, kaj se dogaja z gasilskim domom, ali
se bo delal prizidek. Kulturna dvorana je potrebna temeljite obnove in ureditve ozvočenja,
razsvetljave, opreme. V preteklosti je CZ imela seznam vodnjakov za primer, če bi zmanjkalo
pitne vode. Kaj bi se sedaj zgodilo, če ne bi bilo vode? Kje so primerni rezervoarji in primerni
vodnjaki? To ni evidentirano, vendar bi bilo potrebno. Pod Supotom so korita in izvir vode.
Tam bi bil primeren prostor za postavite klopi ali uredite prostora za piknike.
Predsednik meni, da je na pokopališč treba narediti posnetek grobov, specifikacijo. Poenotiti
je potrebno cene z ostalimi pokopališči v občini. Strinja se, da je dvorano treba urediti.
Pridobil je že ponudbe za beljenje ter razsvetljavo. V dvorani je potreben tudi projektor in
platno. To bi prišlo prav za predavanja, prireditve itd. Urediti je potrebno garderobo za
oblačila. Zavese so stare in dotrajane, morali bi jih tudi zamenjati. Za poseg ni potrebno
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gradbeno dovoljenje. Urejalo bi se lahko po korakih, ker nimamo dovolj sredstev. Morda nam
bi uspelo pridobiti kaj sredstev iz LAS Barje.

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri
Zapisnik: Gašper Jamnik

Svet KS Vnanje Gorice
Predsednik Dušan Dormiš
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