ZAPISNIK 20. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE
25.9.2018 OB 19.00 URI V PROSTORIH KS
Prisotni člani sveta: Dušan Dormiš, Alojzij Zadel, Miran Aleš, Franci Smrtnik.
Opravičeno odsotni: Dušan Nikolov.
Ostali prisotni: Rafko Gregorka, 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 19. redne seje. Ker ni bilo
pripomb, je dal na glasovanje:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 19. redne seje.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.
AD/3
Predsednik je dal na glasovanje:
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 19. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Mnenje k vlogi za spremembo prostorskega akta;
5. Ureditev parkirišča pri pokopališču na Gulču;
6. Priprava predlogov za primopredajo novemu sklicu Sveta KS;
7. Razno.
Dnevni red je bil sprejet.
AD/4
S strani občine smo bili pozvani, da podamo mnenje k vlogi krajana, ki želi spremembo
namembnosti zemljišča. Po občinskem prostorskem načrtu so zemljišča že dolgo časa
predvidena za gradnjo objektov družbenih dejavnosti. Krajan se je obrnil na občino, ker želi,
da se spremni OPN, da bi bila zemljišča namenjena stanovanjski gradnji. Občina želi pridobiti
mnenje krajevne skupnosti glede te pobude. Predmetne parcele niso v celoti zazidljive – del
zemljišče je kmetijskih. Mnenje KS je, da so zemljišča nujno potrebna za razvoj kraja – za
morebitno širitev parkirišča, otroško igrišče, morda zdravstveni dom ali kakšen drug objekt za
družbene dejavnosti. Bolje bi bilo, da se namembnost zemljišč ne spreminja, in se ohrani
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takšno, kot je. Bilo pa bi tudi prav, da bi občina pristopila k nakupu teh zemljišč. Zemljišča
imajo velik javni interes, zato smo že pred časom predlagali, da se zemljišča odkupijo. Glede
na razpravo je bil sprejet:
SKLEP:
Svet KS Vnanje Gorice daje mnenje, da se pobuda oziroma vloga krajana ne upošteva
pri pripravi sprememb in dopolnitev grafičnega izvedbenega dela OPN, katerega
osnutek je v pripravi. Obstoječi prostorski akt naj se ne spreminja zaradi potreb kraja
in celotne občine v prihodnosti. Predmetna zemljišča so glede na lego edina še
razpoložljiva zemljišča v okolici Doma krajanov in so bistvenega pomena za razvoj
zdravstvenih in ostalih družbenih dejavnosti. Že sedaj se izkazujejo potrebe po dodatnih
parkiriščih ter po otroškem igrišču, ki ga na območju KS Vnanje Gorice nimamo.
Obrazložitev:
Kot je že v sklepu Sveta krajevne skupnosti Vnanje Gorice naveden razlog za nespreminjanje
OPN-ja na tej lokaciji je pomembno tudi, da je po sedanjem OPN zazidljiva le slaba polovica
tega območja, ostalo polovica pa je kmetijsko zemljišče. Mnenje je, da je v občinskih
prostorskih načrtih potrebno zagotoviti možnosti nadaljnjega razvoja našega kraja, planiranje
le tega skozi bodoče projekte in financiranje, krajan pa ima pravico, da s strani občine izve,
kaj lahko stori s parcelo, kakršna je.
AD/5
Dela za ureditev parkirišča potekajo, izkopal se je slab material, trenutno se nasipava nov
material. Uredila se je že okolica vežice, vse je na novo tlakovano. Očiščena in popravljena je
bila škarpa, prebarvalo se bo še ograjo. Narejena sta bila dva temelja, če bi se v bodoče
urejalo dodatni nadstrešek pri vežici. Točkovna temelja sta skrita pod tlakovci, tako ne bo
potrebno ponovno izkopavanje, če se bo urejalo nadstrešek. Asfaltiranje in dokončanje
parkirišča bo zagotovo pred 1.11.
AD/6
V oktobru naj člani Sveta KS pripravijo predloge za primopredajo ob koncu mandata.
Narediti moramo pregled za nazaj, kaj je bilo realizirano, kaj je še v teku, ter plan dela za
naprej. Nadaljevati je potrebno z vsakoletnim nasipanjem poljskih poti, v tem mandatu se je
stanje zelo izboljšalo, saj je bilo veliko materiala od gradnje kanalizacije. Razmisliti je
potrebno tudi o čiščenju glavnih meteornih kanalov oziroma jarkov. Na Novi poti je potrebno
urediti javno razsvetljavo. Izgraditi je potrebno še manjkajočo kanalizacijo – na primer
stranske ulice ob cesti Vnanje Gorice (pri starem vaškem jedru). Urediti bo potrebno tudi
prometno ureditev – cone 30 km/h, ki niso smiselne.
AD/7
Svetnik Zadel je opozoril, da je potrebno urediti ograjo pri pokopališču, ki je na več mestih
poškodovana. Urediti je potrebno tudi vhod na pokopališče. Predsednik je dodal, da se mora
odstraniti cipreso, ki je poškodovala ograjo, korenine tudi dvigujejo tlakovce.

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri
Zapisnik: Gašper Jamnik

Svet KS Vnanje Gorice
Predsednik Dušan Dormiš
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