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ZAPISNIK 14. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE 

30.3.2017 OB 19.00 URI V PROSTORIH KS 
 

 

Prisotni člani sveta: Dušan Dormiš, Franci Smrtnik, Miran Aleš, Dušan Nikolov, Alojzij 

Zadel. 

 

Ostali prisotni: 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 13. redne seje.  

 

Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD/3 

Predsednik je dal na glasovanje: 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 13. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Čistilna akcija; 

5. Projekt posodobitve kulturne dvorane; 

6. Projekti pokopališča in parkirišča na Gulču; 

7. Tekoča problematika; 

8. Razno. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD/4 

 

V soboto, 1.4.2017, ob 9. uri bo potekala čistilna akcija po občini Brezovica. Prejeli smo 

vreče in rokavice, nekaj je ostalo še od lanskega leta. Obvestilo o čistilni akciji bo objavljeno 

v Barjanskem listu, objavljeno je še na spletni strani občine, društvom so bili poslani dopisi s 

strani občine. V KS bomo pripravili še nekaj plakatov, ki jih bomo razobesili po kraju. 

Posebej veliko smeti ni, stanje je vsako leto boljše. Predsednik je opozoril, da je večji kup 

smeti proti štalam – nekaj gradbenih odpadkov, precej pločevink in plastenk. Veliki pločevink 

je še ob cesti proti Ljubljani, pri odcepu ceste za Gmajnice. Prav je, da se svetniki čistilne 

akcije udeležimo. Sami smo nabavili še 50 komadov malih rokavic za otroke. Udeležence 
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bomo usmerili po terenu, da se čim bolj pokrije vse lokacije. Po čistilni akciji je potrebno 

pripraviti malico in pijačo. Vsaka KS ima to organizirano po svoje. Vreme bo lepo, pijačo in 

prigrizek lahko postrežemo na mizi zunaj. Lani smo kuhali klobase, bilo je precej zamudno. 

Težko je oceniti, kakšno količino hrane potrebujemo, saj vsi po akciji ne pridejo na malico, 

sploh manjši otroci gredo pogosto že prej domov. Zato bi bilo bolj primerno, da se kupijo 

čokoladice, čipsi in podobni prigrizki. Tudi če kaj hrane ostane ni težava, ker imajo prigrizki 

daljši rok trajanja in jih lahko porabimo še kasneje.  

 

 

AD/5 

Naročen je idejni projekt prenove kulturne dvorane, ki bo stal 1.950 € + DDV, izmere in 

digitalizacija na objektu (posnetek tega dela Doma krajanov) pa 630 € + DDV, oboje skupaj z 

DDV okoli 2.700 €. Izdana je bila naročilnica, projektanta sta že bila v dvorani in jo 

premerila. IDZ naj bi bil končan predvidoma konec aprila. Potrebno bo pripraviti še načrt 

električnih instalacij ter prezračevanja. Smiselno bi bilo narediti skupne sanitarije – za 

dvorano in zdravstveni del, vhod bi bil iz obeh strani. Sanitarije bi se povečale in na novo 

uredile. Tudi v prvem nadstropju so nad temi prostori sanitarije. V IDZ bo tudi prizidek pri 

stranskem vhodu v dvorano – vetrolov. Kadar je slabo vreme, se umazanija nosi v dvorano, ni 

tudi prostora za odlaganje pri dostavi. V prvi fazi bomo urejali notranjost, saj bi bil za 

prizidek potreben PGD projekt in bi za pridobitev gradbenega dovoljenja bilo potrebno več 

časa. Na podlagi IDZ se potem lahko pripravijo popisi. Obnova dvorane se lahko izvaja po 

fazah, nekaj sredstev imamo prihranjenih za ta namen.  

 

  

AD/6 

Tudi za pokopališče bo potrebno pristopiti k izdelavi projektov – za širitev pokopališča, 

ureditev parkirišča itd. – za celostno ureditev Gulča. Morda bi bilo smiselno urediti še 

sanitarije za obiskovalce. Napeljati je potrebno vodo in elektriko na zadnji del pokopališča. 

Sama grobna polja se lahko urejajo kasneje.  

 

Občina je pri podjetju Kaliopa naročilo posnetek pokopališča. To podjetje skrbi tudi za 

občinski GIS. Dokupil se je še modul za upravljanje pokopališč in vodenje evidence. V prvi 

fazi bomo morali urediti vse podatke, ki so iz več virov in jih uskladiti ter ažurirati. Potem 

bomo oblikovali nove cenike. Trenutno se grobnine obračunavajo po kvadratnih metrih. To 

bomo spremenili in začeli z obračunom po tipu grobov – enojni, dvojni, žarni itd. Pri 

oblikovanju cen je treba upoštevati cene na drugih pokopališčih v občini ter v sosednjih 

občinah. Predlagane cene bomo posredovali v potrditev občinskemu svetu.  

 

Svetnik Zadel je izrazil mnenje, da je potrebno parkirišče pri pokopališču asfaltirati 

najkasneje do 1.11. Predsednik je opozoril, da je zemljišče občinsko. Sprejet je bil: 

 

SKLEP: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se asfaltira parkirišče pri pokopališču – pred 

mrliško vežico.  

 

 

AD/7 

Ves čas se na objektu pojavljajo težave. Zadnjič pri zdravnicah ni bilo elektrike, pokvarili so 

se UPS-i.  
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Telekom bo v kratkem na svoje stroške priklopil njihovo centralo na svoj števec za elektriko. 

Za porabljeno elektriko jim bomo potem izdali račun.  

 

Prejeli smo vlogo krajana, v kateri prosi za odpravo krivice, ki se mu je zgodila. KS je skupaj 

s takratno Občino Ljubljana – Vič – Rudnik predlagala, da se zaščiti kmetijo. Kmetija naj bi 

bila že od leta 1983 zaščitena, dejansko pa je postala zaščitena šele leta 2011. Na sodišču 

poteka pravda za delitev premoženja. Svetniki so si pogledali vlogo in priloženo 

dokumentacijo. Pravna ureditev in zakonodaja se je vmes spremenila. Svetniki so mnenja, da 

KS za reševanje zadeve ni pristojna in v tem primeru krajanu ne more pomagati. Zadeva se 

naj posreduje v reševanje na Občino Brezovica. Sprejet je bil: 

 

SKLEP: 

Svet KS Vnanje Gorice ni pristojen za reševanje vloge Andreja Marinka, Požarnice 79, 

1351 Brezovica, zato se vloga krajana posreduje v obravnavo na Občino Brezovica.  

 

Občina naj prošnjo obravnava in ukrepa v skladu s pristojnostmi ter nas in gospoda Andreja 

Marinka obvesti glede reševanja zadeve. 

 

Franci Smrtnik meni, da bi morali narediti posnetek celotnega objekta Doma krajanov. 

Predsednik se strinja, da bi to bilo smiselno.  

 

AD/8 

Svetnik Nikolov je opozoril na dvigalo za invalide za zdravstvo – za dostop do prvega 

nadstropja. V Notranjih Goricah bodo postavili goseničarja za invalide. Lahko počakamo, da 

ga namestijo in si ga potem ogledamo in se odločimo, če bi ga postavili tudi pri nas.  

 

Predsednik je dal pobudo, da bi se po kraju namestilo še nekaj klopi na občinskih parcelah 

oziroma parcelah KS, na primer proti hangarju in še kje drugje. Klopi bi bile iz hrasta, 

enostavne in trpežne.  

 

V Vnanjih Goricah so se postavili trije smetnjaki za pasje iztrebke. Potrebnih bi bilo še nekaj. 

Cena smetnjaka je 250 €. Smetnjake prazni JKP Brezovica tedensko, odvoz plača Občina 

Brezovica. En zabojnik bi lahko bil postavljen še proti Zadačenci, vendar tam ni primerne 

občinske parcele za postavitev. Druga primerna lokacija za postavitev bi bila v križišču proti 

Podskali.  

 

 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri       Svet KS Vnanje Gorice 

Zapisnik: Gašper Jamnik      Predsednik Dušan Dormiš 


