ZAPISNIK 18. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE
17.4.2018 OB 19.00 URI V PROSTORIH KS
Prisotni člani sveta: Dušan Dormiš, Dušan Nikolov, Alojzij Zadel, Miran Aleš, Franci
Smrtnik.
Opravičeno odsotni:
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 17. redne seje. Ker ni bilo
pripomb, je dal na glasovanje:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 17. redne seje.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

AD/3
Predsednik je dal na glasovanje:
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Ureditev parkirišča pred mrliško vežico na Gulču;
5. Ureditev okolice in priključkov elektrike in vodovoda na Gulču;
6. Odkup zemljišča ob vežici na Gulču;
7. Ureditev površin KS na Gulču - parkirišče in rezervacija za širitev površin
pokopališča;
8. Ureditev površin gozdnate vedute Gulča;
9. Problematika otroškega igrišča v Vnanjih Goricah;
10. Obnova strehe Cerkve na Gulču - prispevek KS Vnanje Gorice;
11. Informacija o ureditvi Doma krajanov Vnanje Gorice;
12. Informacija o postavitvi klopi;
13. Razno in pobude svetnikov.
Dnevni red je bil sprejet.

AD/4
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Glede asfaltiranja parkirišča je bilo dogovorjeno z občino, da se zadeva uvrsti v rebalans
proračuna 2018. Predsednik je bil glede tega na sestanku pri podžupanu. Takoj po koncu zime
naj bi bil ogled na Gulču s podžupanom, predstavnikom JKP Brezovica ter predsednikom KS.
parkirišče naj bi se potem čim prej uredilo v sklopu asfaltiranja drugje po občini. Vendar je
prišlo do spremembe, ogleda še ni bilo. Sedaj naj ne bi bilo denarja za to investicijo, saj je
bilo porabljeno veliko sredstev za zimsko službo, veliko je tudi drugih nujnih investicij.
Morali bi vsaj vedeti, koliko bi zadeva stala. Narejena je bila tudi geodetska obnovitev
mejnikov pri parkirišču in okolici pokopališča. Poiskali so se obstoječi mejniki, oziroma na
novo označile obstoječe meje, kjer ni bilo mejnika. Glede na dogovore z občino, je bil sprejet:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice zahteva, da se dogovorjena ureditev in asfaltiranje parkirišča na
Gulču izvede do poletja v letošnjem letu.

AD/5
Potrebno je pripeljati električno vod do vežice, da bomo imeli svoj števec. Sedaj je napeljava
od cerkve in v primeru večjih obremenitev prihaja do izklopa varovalk. Svoj števec je
potreben tudi zaradi namestitve hidropaka, da se poveča tlak v vodovodnem omrežju, ki je
zelo šibek. Električni vod je potrebno urediti pred asfaltiranjem. vzpostaviti je potrebno vsaj
cev in napeljavo do električnega droga. Priklop se lahko uredi kasneje. Treba je preveriti,
kako potekajo postopki, za priključitev novega odjemnega mesta in ureditvi nove napeljave.
Za izvedbo bi se bilo najbolje dogovoriti z Elektro Zdešarjem. Sprejet je bil sklep:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se pridobi ponudba za izdelavo priključka in
napeljave od električnega droga do vežice pri podjetju Elektro Zdešar. Če bo ponudba
sprejemljiva, se potem naroči izvedba del.

AD/6
Pri vzpostavitvi mejnikov je bilo ugotovljeno, da so zabojniki za smeti na sosednjem
zemljišču v privatni lasti. Celotna parcela je velika okoli 1.500 kvadratnih metrov. Ker gre za
gozdno parcelo, je ni možno deliti. Parcela oziroma del parcele bi bila potrebna, da bi lahko
razširili prostor za parkiranje, na novo uredili vodnjak za točenje vode ter da bi bili zabojnik
na naši parceli. Lastnik je bil prvotno pripravljen prodati zemljišče za 5 € po kvadratnem
metru. Sedaj je dobil ponudbo za 10 € po kvadratnem metru. To za nas predstavlja zelo velik
znesek, ki presega finančne zmožnosti glede na ostale predvidene investicije. Sicer ima
občina pri prodaji zemljišč predkupno pravico. Javni interes je izkazan zaradi ureditve
pokopališča in prometne ureditve pri pokopališču. Potrebno pa je preveriti, kaj to pomeni pri
ceni. Sprejet je bil:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se na občini preveri, kakšne so možnosti pri
predkupni pravici in kaj to pomeni za nakupno ceno zemljišča.
AD/7
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Ceste do novega dela pokopališča še nekaj časa ne bomo urejali. Če bi obstoječe parkirišče
bilo urejeno in asfaltirano, potem ni nujno, da se takoj ureja zgornje parkirišče. Za nekaj časa
bi novo parkirišče lahko bilo urejeno v makadamu. Že pred časom je bila pridobljena ponudba
za vizualizacijo – idejno zasnovo pokopališča in okolice, v znesku približno 5.000 €.
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se naroči vizualizacija ureditve pokopališča na
Gulču, v skladu s prejeto ponudbo.

AD/8
Glede na žledolom, vetrolov, je v gozdu nad pokopališče kar nekaj podrtega drevja.
Predsednik predlaga, da se gozd uredi, pospravi in odpelje podrto in poškodovano drevje.
Lahko se posadi nekaj nadomestnega drevja, na primer borovcev oziroma, da stroka pove,
katera drevesa bi bila primerna za zasaditev. najbolj nujna pa je sanacija škode, tudi zaradi
morebitnih bolezni. Sprejet je bil:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se sanira škoda v gozdu nad pokopališčem, ki je
nastala po vremenskih ujmah.

AD/9
Smo edina KS v občini, ki nima javnega otroškega igrišča. Igrala v vrtcu popoldne in čez
vikende niso dostopna, saj so vrata zaklenjena, da ne bi prišlo do vandalizma, razbijanja
steklenic, itd. Parcela nasproti Doma krajanov bi bila idealna za ta namen. Del parcele je
zazidljiv, del pa je travnik. Parcela bi lahko bila namenjena gradnji stavbe za javni namen, del
kjer je travnik pa za igrišče. Sredstev za nakup nimamo dovolj. Podpredsednik meni, da bi
igrišča morala biti na treh lokacijah, vsaj na eni pa nujno. Predsednik je dodal, da bi poleg
igrišča lahko bilo nekaj zunanjih fitnes naprav. Miran Aleš meni, da bi bili primerni lokaciji
za igrišče Brce in Gulč. Igrišče na Gulču bi se lahko dodalo v sklop vizualizacije ureditve
Gulča. Sprejet je bil:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se v idejno zasnovo oziroma vizualizacijo ureditve
pokopališča vključi tudi otroško igrišče.

AD/10
Na obisku pri županu je bil župnik. Županu je predstavil nameravano zamenjavo strehe na
cerkvah v Vnanjih Goricah in na Brezovici. Župan je predlagal, da bi obnovo sofinancirale
tudi krajevne skupnosti. Na Brezovici se še niso dokončno odločili, je pa večinsko mnenje, da
se ne sofinancira obnove. V našem primeru je strateško bolj pomembno, da se pri pokopališču
odkupi dodatno parcelo, uredi električno napeljavo do vežice z lastnim števcem, da se uredi
hidropak, parkirišče itd. Že za te investicije bo potrebno veliko sredstev, ureditev pokopališča
in okolice pa bo koristila tudi župniji. Zato ne moremo nameniti sredstev še za obnovo strehe
na cerkvi. Sprejet je bil sklep:
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SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se ne nameni sredstev za obnovo strehe na cerkvi na
Gulču, saj so sredstva nujno potrebna za morebitni odkup parcele, izdelavo načrtov
ureditve, ureditev napeljave elektrike ter vode, ureditev strehe okoli mrliške vežice itd.

AD/11
Za ureditev je bil naročen in izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projekt je
bil umaknjen iz postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, ker zadeva ni usklajena z OPN.
Na občini je bil sestanek z urbanistom in projektantom. Dogovorjeno je bilo, če zadeva ne bo
urejena z obvezno razlago, bo potrebna sprememba tekstovnega dela OPN. Izkazalo se je, da
bo potrebna tekstovna sprememba OPN. Zadeva naj bi se uredila pred poletjem. Če bi se
naredila sprememba projekta, z dodano ordinacijo za pediatra, bi zadeva stala še dodatnih
6.500 €. S strani občine nismo dobili zagotovila, da bo to občina sofinancirala. Prav tako ni
bilo zagotovila, da bo občina sofinancirala gradnjo dodatnih prostorov. Zaradi tega ne bomo
šli v spremembe projekta, to bi tudi časovno podaljšalo pridobivanje gradbenega dovoljenja.
Sami sredstev za obnovo dvorane in ureditev dodatnih prostorov za pediatra nimamo. Da se
zadeva ne bo preveč zavlekla, bi lahko pričeli z urejanjem notranjosti dvorane, za kar ne
potrebujemo gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja, se lahko uredi nov
vhod in nadstrešek pri zdravstvu – lekarni. Sprejet je bil:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se prekliče sklep prejšnje seje in se obstoječega
projekta ureditve dvorane ne dopolnjuje s projektom ureditve dodatnih prostorov za
zdravstvo – pediatra. Za ureditev dvorane je potrebno naročiti izdelavo popise del in
ovrednotenje se cenami, na podlagi tega se bomo odločili, kaj bomo urejali.

AD/12
Namestila se je lesena hrastova klop pri telovadnici. Druga klop bo v nekaj dneh postavljena
pri hangarju, tam je že nasut in utrjen material, kjer bo klop stala.
Poleg obstoječih treh mest, kjer so koši z pasje iztrebke, nas je občina pozvala, da določimo
tri mesta za dodatne koše. Določene so bile lokacije: pri križišču na koncu Požarnic, kjer se
zavije proti Podskali oziroma Zadačenci. Druga lokacija je pri Domu krajanov – prečrpališču
za kanalizacijo. Tretja lokacija je ob železnici v smeri čistilne naprave.
Predsednika je poklicala uslužbenka z občine, glede nasipanja poljskih poti v letošnjem letu.
Predlagati je potrebno, katere ceste bi nasuli. Prejšnja leta smo dobili naročilnico za okoli
2.500 € materiala. Ker smo še imeli material od gradnje kanalizacije, smo s temi sredstvi
plačali razvoz in vgraditev materiala na poti. Letos naj bi dobili nekje 70 – 80 kubikov
materiala za nasip in naj bi potem kmetje vozili sami. To ni najboljša rešitev. Bolje bi bilo, da
dobimo denar in potem naročimo material in vgraditev na najbolj kritičnih poteh, kjer so
največje luknje. Glede tega se bo predsednik dogovoril z uslužbenko na občini.
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri
Zapisnik: Gašper Jamnik

Svet KS Vnanje Gorice
Predsednik Dušan Dormiš
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