ZAPISNIK 19. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE
28.6.2018 OB 20.00 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 18. redne seje. Ker ni bilo
pripomb, je dal na glasovanje:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 18. redne seje.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

AD/3
Predsednik je dal na glasovanje:
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 18. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Ureditev parkirišča in okolice mrliške vežice;
5. Razno.
Dnevni red je bil sprejet.

AD/4
Predsednik je kronološko predstavil dogajanje glede ureditve parkirišča na Gulču. Kar nekaj
časa je trajalo, da je prišlo do ogleda na terenu s predstavnikom občine in JKP Brezovica.
Potem smo čakali popis in ponudbo JKP Brezovica za ureditev parkirišča. Zagotovljeno je
bilo, da bo investicija pri rebalansu proračuna dodana v občinski proračun. Predsednik pri
ogledu rebalansa ni našel postavke za ureditev parkirišča. Pojasnjeno mu je bilo, da bodo
sredstva zagotovljena z drugih postavk – za ureditev cest. Sami smo glede na popis JKP
Brezovica pridobili še dve ponudbi. Tako je zdaj vsaj okvirno znano, o kakšnem znesku je
govora. S cenami je predsednik seznanil podžupana, ki je pojasnil, da občina nima denarja za
izvedbo te investicije, ker potrebujejo več sredstev za dokončanje investicij v teku – vodarna
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Virje, cesta na postajo. Predsednik je o temu obvestil župana. Tudi župan je pojasnil, da so
morali najeti še dodaten kredit.
Ob ogledu Gulča je predsednik podal tudi zahtevo, da se uredi tudi postajo s hidropakom, da
bo pri pokopališču dovolj močan tlak vode in bi se lahko uredilo nov vodnjak za zalivanje.
Uredil bi se lahko še odcep za vodo do zgornjega, novega dela pokopališča oziroma
parkirišča. Tudi JKP Brezovica nima dovolj sredstev za zagotovitev hidropaka in dovolj
močnega tlaka vode. Župan je obljubil, da bo o temu govoril z JKP Brezovica. Na
pokopališču v Preserju imajo dva števca za vodo. Eden je samo za zalivanje, drugi pa za
sanitarije, kjer se zaračunava tudi odvajanje in čiščenje odpadne vode. Tudi mi bi morali
razmišljati v tej smeri in morda imeti dva števca – posebej za mrliško vežico in za vodnjak.
Predsednik je skiciral, kako bi se uredila okolica mrliške vežice. Potrebno je novo tlakovanje,
saj nekje plošče manjkajo, so stare in dotrajane. Potrebnih je nekaj kanalet, ker priteče voda
po makadamski cesti proti parkirišču in nanaša pesek. Urediti je treba ograjo okrog mrliške
vežice. Ureditev okoli mrliške vežice naj bi stala okoli 5.000 €.
Trenutno imamo prihranjenih 100.000 € sredstev, vezanih na odpoklic, ter okoli 20.000 € na
TRR. Sprejet je bil nov Odlok o financiranju KS, po katerem dobimo od občine nekaj več
sredstev za delovanje. Investicija v prizidek h kulturni dvorani verjetno do konca leta še ne bo
mogoča. Nov OPN še ni bil sprejet, zadeve tečejo počasi. Zaradi tega ne moremo pridobiti
gradbenega dovoljenja. Problem je, ker je pri sprejetju OPN prišlo do napake, in je območje
namenjeno zdravstvu, ne pa tudi kulturi. Zaradi tega je potrebna sprememba. Predsednik je bil
včeraj na sestanku z urbanistom ter direktorico občinske uprave. Urbanist je obljubil, da bo v
14 dneh poslal osnutek sprememb OPN na ministrstvo, da podajo pripombe. Potrebnih je še
nekaj popravkov sprememb OPN zaradi nove zakonodaje. Potem se bo videlo, če bodo s
strani ministrstva kakšne pripombe. Vendar do konca leta OPN verjetno še ne bo sprejet in ne
bomo mogli pridobiti gradbenega dovoljenja. Lahko bi urejali notranjost kulturne dvorane v
nekem dogovorjenem obsegu, saj za ta dela ne potrebujemo gradbenega dovoljenja.
Miran Aleš meni, da so v Notranjih Goricah z dramsko skupino in ureditvijo dvorane daleč
pred vsemi. Gre za specifično in drago opremo, ki je potrebna za izvedbo dramskih nastopov.
Pri nas bi se morali usmeriti v drugo tematiko, morda v predavanja in izobraževanje. Treba je
ugotoviti, kaj potrebujemo v dvorani in kako urediti. Vsekakor pa so nove sanitarije za
zdravstvo nujno potrebne. Strinja se, da je potrebno urediti tudi parkirišče in okolico mrliške
vežice na Gulču.
Franci Smrtnik je dodal, da bi morda bilo dovolj da se namesti v dvorano platno in projektor
ter se jo malo obnovi. Ureditev parkirišča in okolice vežice bi stala okoli 30.000 €. Z izvajalci
naj se poizkusi dogovoriti še za kakšen popust, potem naj se dela izvedejo. Glede prizidka k
dvorani meni, da bi projektant morda poizkusil z drugačno klasifikacijo projekta, da bi zadeva
šla skozi na upravni enoti. Dejansko je prizidek potreben tudi zaradi potreb zdravstva in
ureditve novih sanitarij. Tako ne bi bilo potrebno čakati na spremembe in dopolnitve OPN.
Predsednik je pojasnil, da je potrebno najprej urediti prizidek in urediti nove sanitarije v
prizidku, ki bi jih nato lahko koristilo zdravstvo v času, ko bi se obnovile še sanitarije v
zdravstvenem delu. Objekt mora ves čas delovati, ne moremo ga zapreti, zato je pogoj, da so
najprej urejene nove sanitarije v prizidku.
Alojzij Zadel je mnenja, da se ne moremo iti visoke kulture, zato v dvorano ne bi vlagal
preveč sredstev. Sanitarije v celi hiši so slabo urejene. Glede parkirišča je imel že lani
zahtevo, da se uredi do 1. novembra. Denar ne bi smel biti problem, ker je zdeva nujna, da se
uredi parkirišče in okolica vežice. Na pokopališču je tudi slaba ograja, ki se podira in vrata za
na pokopališče. Tudi to bi bilo potrebno sanirati oziroma zgraditi na novo. Predlaga, da občini
posodimo denar in mi plačamo ureditev parkirišča in okolico vežice, občina pa se pisno
zaveže, kdaj bo vrnila denar.
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Franci Smrtnik še predlaga, da se preveri, če je cev za vodo do vodnjaka primerna ter če je
vse v redu z elektriko. Drugače je potrebno napeljati še cev za vodo in elektriko, preden se
ureja parkirišče.
Predsednik je pojasnil, da je že razmišljal in se z električarjem pogovarjal o ureditvi novega
odjemnega mesta za mrliško vežico, saj je trenutno napeljava iz cerkve. Preveriti je potrebno,
če ima mrliška vežice gradbeno dovoljenje, tega ne ve. Vodovodna napeljava je ustrezna,
alkatenska cev je napeljana do vežice. Nato gre cev iz merilnega jaška v stari zbiralnik vode
in do vodnjaka. Za ureditev novega odjemnega mesta so tri variante. Trenutno je omarica z
varovalkami na cerkvi. Napeljati bi bilo potrebno novo napeljavo od omarice do vežice,
problem je zaradi prekopavanja, ker bi šel kabel čez pokopališče. Druga možnost je napeljava
od elektro droga, kjer bo tudi hidropak, tam bi bila elektro omarica in števec. Kabel bi se
položil ob cesti in čez parkirišče do vežice. Tretja varianta, ki ni najboljša je, da bi se kabel
namestil v prezračevalni kanal ob cerkvi in nato do vežice. najboljša je druga varianta, vendar
je to potrebno urediti pred asfaltiranjem pokopališča.
Predsednik ne ve, če je potrebno kakšno dovoljenje za ureditev parkirišča. Verjetno bi bilo
dobro projekt zrisati, pričakoval je, da bo to uredila in pripravila občina. V projektu morajo
biti zajeti padci, jaški, odvodnjavanje, morebitne zasaditve, javna razsvetljava, vrisane črte
itd.
Franci Smrtnik meni, da bi se dela verjetno lahko izpeljala v sklopu vzdrževalnih del za javno
korist, saj se ne bo posegalo v sosednja zemljišča. Po dokončanju bi bilo treba narediti vsaj
projekt izvedenih del.
Glede na razpravo je bil sprejet:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice soglaša, da založi oziroma posodi Občini Brezovica sredstva za
izvedbo ureditve pokopališča in okolice mrliške vežice na Gulču, o čemer se sklene pisni
dogovor.
V koliko je potrebno, Občina Brezovica pridobi projektno dokumentacijo in ustrezna
dovoljenja za izvedbo, ter nato izvede projekt ureditve parkirišča in okolice mrliške
vežice. Rok za dokončanje je 15.10.2018.

AD/5
Predsednika je zanimalo, v katerih delih Vnanjih Goric ljudje še niso priključeni na
kanalizacijo?
Franci Smrtnik je odgovoril, da ni priključenih še nekaj hiš od Birta proti gasilskemu domu.
Priključene še niso objekti na Lazih, ki spadajo v našo KS.
Alojzija Zadela je krajan spraševal, zakaj ni bila nasuta cesta na Bregu.
Predsednik je pojasnil, da smo iz sredstev v ta namen razvozili 150 kubičnih metrov
materiala, plačali smo še ravnanje in utrjevanje nasutja. Za letos smo predvidena sredstva
porabili, vseh cest ne moremo nasuti, ker bi potrebovali bistveno več sredstev.
Seja je bila zaključena ob 22.15 uri
Zapisnik: Gašper Jamnik

Svet KS Vnanje Gorice
Predsednik Dušan Dormiš
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