ZAPISNIK 13. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE
13.1.2017 OB 18.30 URI V PROSTORIH KS
Prisotni člani sveta: Dušan Dormiš, Franci Smrtnik, Miran Aleš, Dušan Nikolov.
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. Ker ni bilo pripomb je dal na
glasovanje:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 12. redne seje.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

AD/3
Predsednik je dal na glasovanje:
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Obravnava osnutka novega Odloka o KS s pripombami;
5. Projekt obnove kulturne dvorane - projektna naloga in projektantska ocena;
6. Stroški pokopališča - grobnine, upravljanje in razvoj;
7. Delovanje telovadnice;
8. Predlogi za spremembo OPN (Občinskega prostorskega načrta);
9. Pospeševanje družbenih, družabnih in rekreacijskih dejavnosti v KS;
10. Razno.
Dnevni red je bil sprejet.

AD/4
Prejeli smo predlog odloka o krajevnih skupnostih. Nekateri člani Sveta KS že podali
pripombe na osnutek. Rok za oddajo pripomb je bil 10.1.2017. Gospod Kovačič iz Rakitne je
predlagal, da se krajevne skupnosti medsebojno uskladijo in predlagajo skupne pripombe.
Pripombe z naše strani so bile posredovane gospodu Kovačiču, ki je pripravil skupen osnutek
pripomb. Na osnutek pripomb je predsednik dodal še naše predloge – v gradivu so pripombe s
strani KS Vnanje Gorice označene z odebeljenim tiskom.
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19. člen govori o delitvi sredstev po krajevnih skupnostih. Ključ delitve po odstotkih se nam
ne zdi primeren. Potrebno je postaviti kriterij delitve, na podlagi katerega se delijo sredstva
KS-jem. Občina dobiva sredstva od države na podlagi števila prebivalstva v občini –
glavarina. Najbolj primerno bi bilo, da se tudi sredstva KS-jem delijo na podlagi števila
prebivalcev. Prav tako mora biti v tem členu opredeljeno, kakšen je kriterij delitve. Poleg
delitve po odstotkih pa so lahko še navedeni posamezni izravnalni ukrepi oziroma sredstva,
saj nekatere KS dobijo dodatna sredstva za stroške ogrevanja knjižnic in podobno. V Vnanjih
Goricah imamo zdravstveni dom, ki je namenjen vsem občanom, KS pa ima ogromno
stroškov in dela z upravljanjem Doma krajanov. Objekt bi moral upravljati nekdo drug, treba
bi bilo določiti upravljavca ali pa bi to moralo biti obravnavano in financirano še posebej.
V odloku je nujno potrebno opredeliti tiste posle, ki jih KS lahko sklepajo in opravljajo brez
soglasja župana. Pogosto se je pri manjših delih, tekočem vzdrževanju treba odločati hitro in
verodostojno.
Pri virih financiranja KS-jev bi bilo dobro dodati še donacije in dedovanje, saj to v virih ni
opredeljeno, je pa možno, da pride do takšnega primera. Predsednik je dal na glasovanje:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se v Odloku o krajevnih skupnostih v občini
Brezovica upoštevajo podane pripombe. Pripombe bomo pisno posredovali na občino.
Sklep je bil sprejet.

AD/5
Pripravljena je projektna naloga za obnovo kulturne dvorane. Predsednik je dobil zamisel, da
bi se ob urejanju dvorane uredilo na novo stranišče. Sanitarije niso primerne za prireditve,
prav tako niso primerne sanitarije za zdravstvo. Lahko bi se uredile skupne sanitarije,
dostopne iz obeh strani – iz dvorane in iz zdravstvenega dela. Svetnik Nikolov je opozoril, da
nimamo dvigala oziroma urejenega dostopa za invalide v 1. nadstropje. Svetnik Smrtnik je
mnenja, da bi bilo treba narediti analizo potresne varnosti, saj je objekt izpred leta 1967.
Strateška odločitev pa bi bila, da občina kupila zemljišče in bi se zdravstveni prostori uredili
na novo ter razširili. Preuči naj se možnost dostopa za invalide. Tudi predsednik se strinja, da
bi bil bolj primeren nov objekt. V okviru predelave obstoječega objekta, bi bilo treba KUD
Rožmarin urediti novo klubsko sobo. Sanitarije bi lahko sofinancirala še občina, saj so
namenjene zdravstvu za vse občane. Razmišljati je treba tudi o prezračevanju dvorane v času
prireditev, saj je ob večjem obisku zelo slab zrak in postane precej vroče. Za odrom bi se
lahko prizidal podest na stebrih, kjer bi imela folklora klubsko sobo in garderobo. Pod
podestom bi bilo nekaj pokritih parkirnih mest, ki bi bila primerna tudi za prireditve. Nekaj
sredstev bi morda uspeli pridobiti preko LAS Barje. Razpisa še ni bilo, nimamo projekta, ki
ga bi lahko prijavili. Projekt dvigala za invalide, bi peljali posebej, ne v sklopu ureditve
dvorane. Pridobiti moramo še projektantsko oceno za obnovo dvorane, pričakujemo jo v
naslednjem tednu. Prejeli bomo še ponudbo za izdelavo projekta obnove s popisi in strojnimi
inštalacijami.
Urediti moramo tudi klubsko sobo pod frizerko. Prostor bi bil namenjen arhivu, za občasno
skladiščenje RK ter za sestanke v večjem obsegu – v sobi bi bila večja miza in stoli.

AD/6
2

Dobili smo podatke, koliko sredstev letno dobimo od grobnin. Stroški vsako leto naraščajo,
brez upoštevanja investicijskih obnov, kot je bila na primer obnova strehe na mrliški vežici,
priklop na kanalizacijo ter obrezovanje dreves. Stroški so višji od najemnin. Višina grobnine
po kvadratnem metru, se ni spremenila že od leta 2001. Obračun grobnin se naredi po
kvadratnih metrih. Potrebno bi bilo spremeniti sistem obračuna in vse grobove po kriterijih in
merilih razvrstiti med žarne, enojne, dvojne ter nadstandardne grobove. Izračunal je
povprečno velikost za vsak tip groba – žarni grob meri okoli 2,5 kvadratna metra, enojni okoli
4,3, dvojni grob pa okoli 5,5 kvadratnih metrov. Z definiranjem grobov po kategorijah, bi se
rešili različnih dimenzij grobov. Prešteti je potrebno vse grobove in preračunati, kakšna cena
grobnine bi bila potrebna, da se pokrijejo redni stroški in da ostane še nekaj sredstev za
investicijsko vzdrževanje. Pri ceni je treba upoštevati tudi višino grobnine po drugih
pokopališčih po občini in okolici. Na novo se mora določiti višino najema mrliške vežice ter
najema novega grobnega polja. Predlog cen je potrebno posredovati na Občinski svet, da to
potrdi. Potrebno je urediti tudi pogodbeno razmerje s pogrebnim podjetjem Pieta, saj je
pogodba oziroma dogovor že star. V sklopu GIS programa Kaliopa, se je občina dogovorila,
da bo KS-jem na voljo modul za pokopališča, ki omogoča vodenje evidence, lokacije grobov
in obračuna grobnin. Potrebno je preveriti, kaj natančno bo modul omogočal in kako nam bo v
pomoč.

AD/7
Poleg obstoječi uporabnikov, je sedaj v telovadnici dodatna skupina, ki igra košarko – 2 uri na
teden. Za termin je zainteresiran še Klub študentov. Za telovadnico smo dobili sredstva od
joge in upokojencev za lansko leto. Za lani mora plačati še skupina za namizni tenis. Čistilka
iz podjetja Sintal redno čisti telovadnico enkrat tedensko. Prejšnja čistilka mora vrniti še ključ
od omare. Z uporabniki dvorane se sklepajo dogovori, plačevati bodo morali za 3 mesece v
naprej. Preveriti moramo stroške za leto 2016 in ugotoviti, če se s pobranimi sredstvi stroški
pokrivajo in je cena najema primerna.

AD/8
Do konca meseca je možno podati pripombe na OPN. Podali bomo predlog spremembe pri
pokopališču. Parcela, ki smo jo poravnali, je v večji meri zazidljiva, razen v enem vogalu, ni
poravnano s parcelno mejo. Mejo zazidljivosti je potrebno poravnati s parcelno mejo. Poleg
tega bi dodali še eno celo parcelo in še dodaten del druge parcele. Predsednik bo pripravil
pripombe, ki se bodo posredovale na občino.
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice soglaša, da se poda predlog za spremembe in dopolnitve OPN
pri pokopališču.
Sklep je bil sprejet.

AD/9
Že drugič bo objavljen poziv krajanom v Barjancu, da se pridružijo delovanju KS s pobudami
in pomočjo. Odziva do zdaj še ni bilo, poraja se vprašanje, čemu se sploh trudimo. Če ne bo
odziva, se ne bomo več tako angažirali. Koga za pomoč je potrebno poiskati med delujočimi
društvi v kraju.
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AD/10
Svetniki so predlagali, da se tudi letos izplača predsedniku KS nagrada. Sprejet je bil:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se predsedniku Sveta KS izplača nagrada za delo za
leto 2017 v maksimalni možni višini 5% letne plače župana.
Podpredsednik je opozoril, da bi bilo potrebno uredi cesto po gozdu od Brc proti Podskali.
Svetniki so opozorili še na nekaj nujnih zadev v KS, na podlagi razprave je bil sprejet:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se na občino pošlje sledeče pobude in vprašanja:
- Kdaj se bo dokončno uredilo javno razsvetljavo pod Goricami, kjer so že
postavljeni drogovi, ter javno razsvetljavo do konca Nove poti in v Zanogi?
- Pričakuje se, da občina izrazi interes za nakup parcel nasproti Doma krajanov,
ki so glede na sprejet OPN namenjene centralnim dejavnostim. V kraju ni
površin za namestitev otroškega igrišča, igral, nujno potrebnih parkirišč ob
prireditvah ter za bodoče potrebe družbenih dejavnosti v kraju.
- Preveri naj se možnost ureditve odprtega jarka ob Novi poti, parc. št. 3680, k.o.
Brezovica, ki bi bil namenjen razširitvi ceste s površino za pešce in kolesarje.
Seja je bila zaključena ob 21.40 uri
Zapisnik: Gašper Jamnik

Svet KS Vnanje Gorice
Predsednik Dušan Dormiš
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