ZAPISNIK 17. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE
20.2.2018 OB 19.30 URI V PROSTORIH KS
Prisotni člani sveta: Dušan Dormiš, Dušan Nikolov, Alojzij Zadel, Miran Aleš.
Opravičeno odsotni: Franci Smrtnik.
Ostali prisotni: 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 16. redne seje. Ker ni bilo
pripomb, je dal na glasovanje:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 16. redne seje.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

AD/3
Predsednik je dal na glasovanje:
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 16. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Ureditev arhiva in večnamenskega prostora v kletnih prostorih Doma krajanov;
5. Poročilo o nastali situaciji v zvezi z ureditvijo kulturne dvorane;
6. Urejanje površin na Gulču, širitev pokopališča, ureditev mrliške vežice;
7. Razno.
Dnevni red je bil sprejet.

AD/4
Danes seja prvič poteka v novem večnamenskem prostoru. Poleg sanacije prostora in novih
elektroinštalacij, se je nabavilo še mize in omare. V ločenem prostoru so nameščene omare za
arhiviranje. Nabavilo se bo še montažne police za potrebe skladiščenja ali arhiviranja. Stoli so
iz pisarne KS in dvorane. Zaradi tega predsednik predlaga, da bi kupili še 20 dodatnih stolov
za v dvorano – če so večje prireditve, je potrebno še vedno uporabiti nekaj starih stolov.
Sanitarije in stopnišče je v souporabi s frizerko. Prostor je primeren za razne sestanke,
predstavite itd., zato bi ga lahko tudi oddajali v najem. Interes je že izkazala lekarna in
zdravstvo, za potrebe izobraževanja. Prostore bi lahko uporabljala tudi društva, tista ki so
registrirana na našem naslovu, bi prostor lahko uporabljala brezplačno. Gradbena dela za
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ureditev prostora so znašala okoli 5.400 €, elektroinštalacije in luči so stale približno 1.400 €,
mize in pohištvo narejeno po meri je stalo 1.600 €.
Svetnik Zadel predlaga, da bi bil prostor lahko namenjen druženju, igranju šaha ali taroka itd.
Miran Aleš je opozoril, da je potrebno prepovedati kajenje v prostoru. Uporabniki morajo za
sabo tudi pospraviti vse smeti, da se vzdržuje red in čistoča.
Predsednik je dodal, da se je uredilo tudi prezračevanje, da se odvaja vlaga iz prostorov.
Zajem zraka je pod stopnicami, ki so za mrežo, da ne bi prišlo do kakšnega vandalizma. Zunaj
pri vhodu je lahko prostor za kajenje, ki je pod streho, tam je tudi mizica. V prostoru manjka
še nekaj malenkosti, kot je obešalnik, hladilnik, električni vrč za kuhanje kave, plastični
kozarci, koš za smeti, metla itd. Napisati bo potrebno hišni red za uporabo prostora.
Sprejet je bil:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se za večnamenski prostor nabavi še manjkajoča
oprema, kot je obešalnik, hladilnik, električni vrč za kuhanje kave, plastični kozarci, koš
za smeti, metla itd.

AD/5
Za ureditev dvorane in prizidek je pripravljen projekt PGD. Za izdelavo projekta je bilo treba
narediti posnetek obstoječega stanja, saj ni obstajal načrt za celoten Dom krajanov, ampak
samo za dele – prizidek zdravstvo, ureditev lekarne. Projekt zajema prizidek za nov vhod in
garderobo ter sanitarije pri obstoječem stranskem vhodu v dvorano. Pri vhodu za zdravstvo se
predvideva nov vetrolov in nadstrešek, da se pokrijejo vhodi. Projekt je bil oddan na Upravno
enoto, da bi se pridobilo gradbeno dovoljenje. Pojavila se je ideja, da bi se uredilo dodatne
prostore, ki bi bili lahko namenjeni pediatru, ki se ga v prihodnjih letih pričakuje. Dodatni
prostor bi bil v nadstropju, nad garderobo in klubsko sobo FS Rožmarin. Projektant je že
podal oceno stroškov za spremembe PGD in izdelavo PZI. Predsednik želi, da bi dal župan
garancijo župana, da bo občina sofinancirala izdelavo projekta za potrebe zdravstva – pediatra
ter da bo občina financirala tudi samo izvedbo. Drugače ne bomo izvedli dodatnih prostorov
ter uredili sanitarij spodaj za zdravstvo, saj za vse nimamo dovolj sredstev. Spremembe PGD
ter izdelava PZI bi stala okoli 20.000 €. Predsednika je zanimalo, kakšno je mnenje ostalih
svetnikov glede tega. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebna še sprememba OPN,
glede tega se dogovarjata projektant in občinski urbanist.
Miran Aleš meni, da je zdravstvo naša prioriteta, smo na sredini občine, imamo že kar nekaj
infrastrukture za zdravstvo. Prav bi bilo, da bi bil tudi pediater na tej lokaciji. Smiselno je, da
se pripravi projekt, in smo potem pripravljeni, če občina dobi koncesijo za pediatra.
Tudi Alojzij Zadel se strinja, da treba dopolniti projekt, skupaj z dodatnimi prostori –
nadzidkom za potrebe pediatra. Sprejet je bil sklep:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se dopolni projekt ureditve dvorane tudi s
projektom ureditve dodatnih prostorov za zdravstvo – pediatra.

AD/6
Glede ureditve pokopališča se je pogovarjal z gospodom Jesihom. Sodelavec iz podjetja je
pripravil ponudbo. Predsednik je povedal okvirne želje, kaj naj bi projekt zajemal – ureditev
ceste, parkirišča, možnost fitnesa v naravi, ureditev novega priključka za elektriko in
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postavitev hidropaka, da se uredi možnost uporabe vode na zgornjem delu pokopališča.
Potrebno je asfaltirati parkirišče pri vežici ter urediti nadstrešek okoli vežice, na novo je treba
tlakovati del površin pri vežici, ki so bile prekopane zaradi priključitve na kanalizacijo.
Urediti je treba nov vodnjak za točenje vode ter asfaltirati in urediti prostor za smeti
(zabojnike). Za pokopališče bi se naredila idejna vizualizacija v 3D, ki je lahko osnova za
nadaljnje projekte in razpise. Dogovorjeno je bilo, da bo ureditev vodovoda in hidropaka
financirala občina, poskrbeli bodo tudi za minimalni projekt. Ko se stopi sneg, bodo imeli
ogled na Gulču – podžupan in predsednik KS, predstavnik JKP ter projektant. Čim prej je
potrebno urediti odvodnjavanje in asfaltiranje parkirišča pri vežici. Najprej bo potrebno
naročiti geometra, da pokaže in označi mejo. Morda bo potreben tudi manjši odkup zemljišča,
saj zabojniki za smeti stojijo na zasebnem zemljišču. Vizualizacija ureditve Gulča bi stala
približno 5.000 €. Čiščenje podrtega drevja bi stalo okoli 1.000 €. Na zgornjem delu
pokopališča bi se lahko uredilo vsaj začasno makadamsko parkirišče .
Svetni Zadel ima željo, da ko bo ogled na Gulču, da je tudi on prisoten.
Sprejet je bil:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se naroči odstranitev in čiščenje podrtega ter
poškodovanega drevja na Gulču.

AD/7
Svetnika Zadela je zanimalo, kakšna je bila realizacija proračuna v lanskem letu. Zanimalo ga
je še, kaj je s postavitvijo klopi, ki smo jih naročili. Kaj je z zemljevidom KS, kje in kdaj bo
postavljen? Predsednik je dal na vpogled svetnikom realizacijo leta 2017 ter prihodke v letu
2017. Prihodki v letu 2017 so znašali okoli 85.000 €, občina dolguje še nekaj izplačil dotacij
in komunalnih prispevkov v skupnem znesku okoli 15.000 €. Klopi so narejene in plačane. Na
predvideni lokaciji ni več dreves. Spomladi se bo ena klop namestila pri hangarju ter druga
klop na igrišču pri telovadnici. Glede zemljevida KS je zbiral ponudbe. Na odboru je bilo
govora, da bo občina postavljala table po celotni občini. Pri nas bi bili lokaciji pri avtobusni
postaji ter pri Erbežniku, tretja lokacija bi lahko bila kozolec. Tudi pri Domu krajanov bi
morali imeti večjo oglasno tablo.
Alojzij Zadel je povedal, da je predsednik večino dela za KS opravljal sam. Sam je nosil tudi
stroške telefona, prevoza itd. Zato je predlagal, da se predsedniku poleg nagrade v višini 5 %
letne plače župana, povrne predsedniku še stroške. Skupni znesek nagrade in povrnitve
stroškov naj znaša 1.800 € neto. Sprejet je bil:
SKLEP:
Predsedniku Sveta KS Vnanje Gorice se izplača nagrada za leto 2017 v skladu s
Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov (Ur.list RS, št. 58/17), v višini
5 % letne neto plače župana. Za povrnitev stroškov telefona in prevoza se predsedniku
Sveta KS Vnanje Gorice izplača 430,95 € neto.

Seja je bila zaključena ob 22.30 uri
Zapisnik: Gašper Jamnik

Svet KS Vnanje Gorice
Predsednik Dušan Dormiš
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