ZAPISNIK 3. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE
23.1.2019 OB 18.45 URI V PROSTORIH KS
Prisotni člani sveta: Bernard Debevec, Nevenka Brolih, Metka Gregorka Slana, Miran Aleš,
Stanko Leben, Borut Šuštaršič, Valenka Klemen, Nejc Nikolič, Jaka Napotnik.
Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni: Metod Ropret, Marko Čuden, Gašper Jamnik, Rafko Gregorka.

AD/1
Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je vseh devet članov Sveta KS.

AD/2
Predsednik je prisotne pozval, da podajo pripombe na zapisnik 1. in 2. redne seje. Podana je
bila pripomba, da naj se k zapisniku prilagajo uradno podane priloge. V zapisnikih je
potrebno navesti vse predloge in sklepe, roke izvedbe ter kdo je pristojen oziroma zadolžen za
izvedbo. Vzpostavi naj se evidenca sklepov, sklepi naj se oštevilčijo. Na glasovanje je dal:
SKLEP 8:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 1. in 2. redne seje.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

AD/3
Predsednik je dal na glasovanje:
Dnevni red:
1.
Ugotovitev sklepčnosti;
2.
Potrditev zapisnika 1. in 2. redne seje;
3.
Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4.
Projekti oziroma investicije v mandatu 2018 – 2022;
5.
Razno.
Dnevni red je bil sprejet.

AD/4
Na seji sta prisotna župan in podžupan, da se pogovorimo o načrtovanih projektih oziroma
investicijah v mandatu 2018 – 2022. Želimo slišati, kaj ima v načrtu že občina, želimo si več
sodelovanja, da se stvari lažje izpeljejo.
Župan je poudaril, da je proračun za letos sprejet, zato kakšnih sprememb ni pričakovati.
Ogledal si je predlog projektov, ki mu je bil posredovan. V tem mandatu je predvidena
gradnja športne dvorane in nekaj večjih infrastrukturnih projektov. Prav je, da se pogovorimo
in si v grobem razdelimo obveznosti in se dogovorimo, kaj se bo realiziralo. Pregledali smo
posamezne točke:
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-

OTROŠKO IGRIŠČE: V Vnanjih Goricah ni igrišča, imajo ga v Notranjih Goricah,
tudi na Brezovici. Za igrala bi morda glede na kraj in populacijo bili potrebni dve
lokaciji – na primer na Brcah in Gulču. Župan je predlagal, da KS premisli o lokacijah
igral in najde primerne površine. Povedal je, da je igrala v Radni na Brezovici kupila
KS. Po navadi zemljišča zagotovi občina.

-

NAKUP ZEMLJIŠČ: Nakup parcel nasproti Doma krajanov ni nova pobuda. To je še
edina možna lokacija, ki ima velik potencial tudi za potrebe zdravstva in tudi igrišče,
igrala itd. Zemljišča bi bilo potrebno pridobiti, vedno več je zdravstvenih programov v
občini, prihaja do prostorske stiske. Postopoma bo potrebno pristopiti k nakupu. V
preteklosti se je občina že pogovarjala glede cene zemljišč, vendar so bile številke
previsoke. Glede zdravstva in pomoči na domu je župan pojasnil, da CSD ne bo več
izvajal pomoči na domu. Za to bo morala skrbeti občina, zagotovo bo strošek višji.

-

REKONSTRUKCIJA KULTURNE DVORANE: Župan se strinja, da je dvorana
potrebna obnove. Zagotovljeni morajo biti pogoji za izvajanje dejavnosti. Po vzoru v
Notranjih Goric je treba pristopiti k načrtovanju dvorane, kjer dvorano namensko
uporablja KUD Janez Jalen. V Vnanjih Goricah dvorano največ uporablja Rožmarin,
zato župan meni, da je treba upoštevati tudi njihove želje. Predsednik je pojasnil, da je
Rožmarin bil in bo prisoten pri načrtovanju. Želja je, da se s prenovo dvigne
povpraševanje po dvorani, da se bo v dvorani tudi več dogajalo. KS je želela pridobiti
gradbeno dovoljenje, vendar je potrebno počakati spremembe OPN, da se to lahko
izpelje. Nujno bi bilo potrebno pri rekonstrukciji umestiti tudi dvigalo za invalide in
urediti sanitarije za zdravstvo. Narediti je treba projekt, gradi se lahko tudi v dveh
fazah. Župan je pojasnil, da je OPN v zaključni fazi, javna razgrnitev naj bi bila v
dveh mesecih. Za Dom krajanov še vedno poteka tudi denacionalizacijska tožba za
vrnitev objekta v naravi. Sedaj je zadeva na zadnji inštanci, vedno je bilo odločeno v
našo korist. V obnovo mora finančno vključena tudi občina, sama KS ne bo zmogla
vsega. Objekt je tudi energetsko potraten, dobro bi bilo izvesti tudi energetsko
sanacijo. Župan je povedal, da je občina izvajala kar nekaj energetskih sanacij. Vse je
sofinancirano, odstotek sofinanciranja počasi pada, še vedno pa se splača. Zato bi bilo
tudi smiselno pripraviti projekt energetske sanacije.

-

ČIŠČENJE KANALOV: Dana je bila pripomba, da so po vsaki zimi odtoki za
meteorno vodo na cestah neočiščeni, ceste in pločniki slabo pometeni. Župan je
pojasnil, da je čiščenje jarkov težko rešljivo. Za čiščenje ni zagotovljenih sredstev,
čeprav so bile poplave leta 2010 veliko opozorilo. Če bi sredstva zagotovila občina ali
KS, pa ARSO ne dovoli posegov v jarke. Podžupan predlaga, naj KS naredi seznam
prioritet, kateri jarki so najbolj potrebni čiščenja. Gospod Lampič, predstavnik
Hidrotehnika, pozna zadeve na terenu. Težava je, da občina ne sme sama posegati v
jarke, tudi če zagotovi sredstva. Dana je bila še pripomba, da drevje na cesti skozi
Metni log nevarno visi na cesto, veje se pogosto lomijo in je nevarno. Župan pozna
cesto, z MOL dobro sodelujejo in bo zadevo izpostavil.

-

PLOČNIKI: Podžupan je pojasnil, da je v planu in proračunu občine pločnik od konca
hiš na Novi poti do večjega naselja v Zanogi (Fontana). Pod Goricami za enkrat
pločnik ni predviden. Svetnik Napotnik je opozoril, da se s pločnikom ne reši vsega,
potrebne bi bile tudi kolesarske steze, dalo bi se pridobiti tudi Evropska sredstva v ta
namen. Dobro bi bilo umestiti tudi otok za zmanjšanje hitrosti. Podžupan se strinja,
vendar je problem širina, saj bo težko umestiti že sam pločnik, za večjo širino bi
morali podirati ograje. Da bi umestili še kolesarsko stezo in pridobili EU sredstva, bi
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se zadeva zamaknila še za nekaj let. Župan je dodal, da je že bila narejena delitev
Evropskih sredstev za osrednjeslovensko regijo. Naši občini pripada 970.000 evrov. V
občini manjka še veliko infrastrukture – na prvem mestu je kanalizacija, potem še
javna razsvetljava, ceste, pločniki. Doseči moramo 98 % pokritost s kanalizacijo v
aglomeracijah nad 2.000 prebivalcev, to je prioriteta. Pločnike je treba najprej urediti
na lokacijah za dostop varnih šolskih poti. Poleg nove poti je takšnih lokacij še kar
nekaj. Na Novi poti se bo uredila tudi javna razsvetljava. Ko bodo končani nujni
infrastrukturni projekti, bodo na vrsti kolesarske poti. Sam meni, da jih je potrebno
izpeljati stran od glavnih prometnic. Potrebno bo najti vir sredstev za kolesarske poti.
Kapacitet v vrtcih je trenutno dovolj, potrebni bodo še prizidki k OŠ Brezovica in
Preserje. Potem sledi športna dvorana na Brezovici. Podžupan je dodal, da še nekaj hiš
v Vnanjih Goricah še ni priključeno na kanalizacijo – to je del proti vasi, kjer so hiše
nižje od glavne ceste. Potrebno bo urediti črpališči, to naj bi se izvedlo letos. Svetnik
Aleš je opozoril, da pločnik in hkrati kolesarska steza hkrati ob Podpeški cesti ni dobra
rešitev. Zaradi visokih ograj avtomobili zapeljejo globoko na pločnik, kar je tudi zelo
nevarno za kolesarje. Pogosto so problem tudi narobe obrnjene rešetke jaškov, saj
lahko guma zdrsne v režo. Podžupan meni, da je največji problem povezava ene in
druge strani Ljubljanice – Stržen.
-

UPOČASNITEV PROMETA: Podžupan meni, da so edini uspešni ukrepi proti
hitrosti samo ovire. Drugi ukrepi ne zaležejo. Izpostavil je primer Ceste na postajo,
kjer je sedaj pločnik, hitrostne ovire, vendar nekateri ljudje s stanjem še vedno niso
zadovoljni, vendar hitro vozijo domačini, tam živeči prebivalci, saj tranzitnega promet
tam skoraj ni. Postavitev radarjev in drugi ukrepi nimajo posebnega učinka. Svetniki
so izpostavili problem križišča na koncu Nove poti, ki je slabo označeno. Marsikdo ne
ve, ali gre morda za krožišče. Problematična je tudi ograja proti cesti Pod Goricami,
saj je tam križišče ozko in slabo pregledno. Svetnik Nikolič je opozoril na semafor pri
šoli, ki je nevaren. Ko se vozniku prižge rdeča luč, zmanjša hitrost, nekateri otroci
mislijo, da bo vozilo ustavilo in stopijo na cesto, vendar pa voznik ponovno pospeši,
ko se mu prižge zelena luč. Miran Aleš je opozoril na težke tovornjake, ki vozijo po
Vnanjih Goricah. Zanima ga, kakšne so osne obremenitve, znakov ki so omejevali
tovorni promet ni več. Ponovno je potrebno namestiti opozorilne prometne znake in
znake za prepoved vožnje. Župan je predlagal, da se vsi naj vsi predlogi v zvezi z
varnostjo v prometu posredujejo na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
ki se ukvarja s temi zadevami in obravnava pobude. Predsednik je prosil, če lahko
dobimo projekt pločnika proti Zanogi, ko bo končan. Podžupan je člane Sveta KS
prosil za pomoč pri pogovorih s krajani, glede pridobivanja zemljišč za pločnik.

-

VAŠKO JEDRO: Glede podirajočih zgradb župan meni, da se dosti ne da narediti, saj
gre za privatno lastnino. Dokler se kaj ne zgodi, inšpekcija ne ukrepa, problem je tudi
varstvo kulturne dediščine. Podžupan iz izkušenj ve, da je pogosto problem, ker je več
dedičev in ni pravega sogovornika. Stvari so se po navadi reševale z dogovori. Svetnik
Napotnik se strinja, da ko do česa pride, inšpekcija hitro odreagira in potem tudi
varstvo kulturne dediščine ni problem in se zadeve dajo rešiti.

-

POKOPALIŠČE: Župan nima kaj dosti dodati, za pokopališča v občini skrbijo
krajevne skupnosti. Na Gulču je zagotovljenih dovolj površin tudi za morebitne širitve
v prihodnosti. Podan je bil predlog, da bi sanitarije v mrliški vežici bile dostopne tudi
med mašami. Naj se naredi ključ, ki ga bodo imeli v cerkvi in bodo potem za uporabo
tudi odgovarjali – da ne bo nastala kakšna škoda in da bodo sanitarije čiste. Sprejet je
bil:
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SKLEP 9:
Svet KS Vnanje Gorice soglaša, da se izdelata dva ključa za sanitarije v mrliški vežici,
da bodo ljudje med mašami imeli dostop do sanitarij.
-

NAJEMNE POGODBE: Vse pogodbe so bile sklenjene na novo, cene po občini so
enotne, 7 evrov za kvadratni meter, zato župan prosi, da se višina najemnin ne
spreminja, ker je enotna. Predsednik KS je opozoril, da ima lekarna nižjo najemnino,
zaradi tega bi bilo potrebno uskladiti ceno tudi z lekarno.

-

DRSALIŠČE: Župan meni, da je to domena KS, lahko sami urejamo.

-

IGRIŠČE IN ŠPORTNA DVORNA: Tudi to je v pristojnosti KS, da sami razmislimo
o konceptu, morebitni širitvi.

-

EKOLOŠKI OTOK: Predsednik je predlagal, da bi bil zbiralnik za odpadno jedilno
olje pri Domu krajanov, na strani kjer je frizer – pri transformatorju. Podžupan je
pojasnil, da so na ekoloških otokih ostali samo še zabojniki za steklo. Ostale zabojnike
ima vsak doma. Prej so bili otoki potuha, ljudje so tam odlagali vse vrste odpadkov,
sedaj je tega precej manj, red je večji. Dana je bila pobuda, da bi bil zbirni center v
Kamniku pod Krimom odprt več kot dvakrat na teden in daljše časovno obdobje.
Podžupan je pojasnil, da nimajo dovolj kapacitet za zbiranje odpadkov, nabere se
preveč materiala in nimajo kam več odlagati.

-

PROSTOVOLJCI: Predlog je, da bi se obiskovalo starejše občane, da bi se vključili
prostovoljci, morda bi se dalo povezati z Rdečim križem in Karitasom. Potrebno bi
bilo tudi izobraževanje prostovoljcev. Gre za medgeneracijsko druženje in pomoč pri
mobilnosti starejših. Župan meni, da bi se lahko organizirali v okviru društva
upokojencev. Na občnih zborih društva upokojencev se bo župan srečal s
predsednikom Zveze društva upokojencev in ga povprašal, kako so organizirani in
delujejo drugje.

-

OPTIČNO OMREŽJE: Podžupan je pojasnil, da je problem za bolj oddaljene lokacije
(Drpalež) z manj prebivalci ta, da je investicija relativno draga, naročnikov pa je malo
in se finančno Telekomu ne izplača in zato niso zainteresirani. Tudi kanalizacijo bodo
morali reševati individualno z malimi čistilnimi napravami.

Podpredsednico je zanimalo, če bo prišlo do sanacije vrtca v Vnanjih Goricah, ki je v slabem
stanju? Zanimalo jo je še, kako je z dodatnimi vsebinami in dejavnostmi v vrtcu? Župan je
pojasnil, da je predvidena sanacija vrtca. Nekaj dejavnosti ve, da plačujejo, vendar ne ve
točno kaj. Vsebine so v pristojnosti vodstva zavoda, vendar se jim večinoma stvari, ki jih
predlagajo odobrijo. Nekaj vsebin je, zadeve pa je tudi treba omejiti, ker sredstva niso
neomejena.
Župan je podal še nekaj splošnih informacij. Glede avtocestnega izvoza bo DARS v kratkem
pričel z odkupi zemljišč. Gradbeno dovoljenje je tik pred izdajo, sredstva za gradnjo so
zagotovljena. Letos bo končan odkup zemljišč, pred koncem leta naj bi bil objavljen razpis in
drugo leto naj bi se pričela gradnja. Podžupan je dodal, da do leta 2026 Slovenske železnice
načrtujejo obsežno prenovo proge Ljubljana – Borovnica, tudi odstranitev nivojskih križanj
železnice s cesto. V prostorske akte se bo umestila obvozna cesta med Vnanjimi in Notranjimi
Goricami, ki se bo navezala na avtocestni izvoz. SŽ bodo črpale Evropska sredstva, zato
želijo umestiti tudi dva podvoza, s tem bi tudi lahko dvignili hitrost vlakov na tem odseku.
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Župan je povedal, da bo projektna dokumentacija na voljo za vpogled tudi KS. Železniška
postaja bo zgrajena šele, ko bo rekonstruirana proga.
Župan je podal pobudo krajanov, da bi bila meja med KS Vnanje Gorice in KS Brezovica
železniška proga. To bi bilo tudi nekako logično, saj je do železnice na eni strani upravljalec
vodovoda in kanalizacije JKP Brezovica in na drugi strani Vo-Ka Ljubljana. Meja je sedaj Na
Lazih. Pobuda je v razmislek svetnikom KS Vnanje Gorice.
AD/5
Svetnica Klemen je opozorila, da v prostorih društva Tulipan zamaka radiator, dvignilo je
parket, potrebna bo sanacija. Hišnik je opozoril, da še ni dobil ključa od prostorov. Ko bo
prejel ključ, si bo zadevo ogledal in se bo potem zadeve urejalo naprej.
Dogovoriti se je potrebno nekaj stvari glede telovadnice. Ena zadeva je čiščenje – ali naj se
telovadnica čisti bolj pogosto, nekateri se pritožujejo, da je umazana. Lahko obdržimo istega
izvajalca ali iščemo druge rešitve. Z ravnateljico vrtca je potrebno opraviti sestanek glede
uporabe telovadnice. Dogovoriti se moramo glede vodenja in upravljanja telovadnice v
bodoče. Nekje pri vratih ali na vrata telovadnice naj se namesti urnik uporabe telovadnice.
Sprejet je bil:
SKLEP 10:
Svet KS Vnanje Gorice soglaša, da Miran Aleš in Rafko Gregorka pripravita nek
osnutek in predloge glede upravljanja in urejanja telovadnice. Predsednik preveri
pogodbo o čiščenju telovadnice in opravi sestanek z ravnateljico Vrtcev Brezovica glede
uporabe telovadnice.
Seja je bila zaključena ob 22.45 uri
Zapisnik: Gašper Jamnik

Svet KS Vnanje Gorice
Predsednik Bernard Debevec
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