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ZAPISNIK 4. IZREDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE 

11.4.2017 OB 19.00 URI V PROSTORIH KS 
 

 

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

Aleš. 

 

Ostali prisotni: Gašper Jamnik 

 

 

AD/1 

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je pet članov sveta KS.  

 

 

AD/2 

Predsednik je dal na glasovanje: 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev dnevnega reda; 

3. Obravnava predloga omejitve hitrosti na Novi poti in Pod Goricami; 

4. Razno. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD/3 

S strani Občine Brezovica smo prejeli predlog omejitve hitrosti na Novi poti in Pod Goricami. 

Zadeva je nujna in jo je potrebno čim prej obravnavati, zato smo se zbrali na izredni seji. 

Svetniki so mnenja, da bi morala biti čez staro vaško jedro (na vasi), kjer je cesta najožja, 

omejitev hitrosti 30 km/h, taka omejitev naj velja še na Brce in Gulč. V predlogu s strani 

občine so na Novi poti predvidene hitrostne ovire. Svetniki se ne strinjajo s postavitvijo 

hitrostnih ovir. Pogosto se pri postavitvi ovir dogaja, da niso postavljene strokovne in 

pravilno. Svetniki soglašajo z omejitvami hitrosti, kot so označene na skici - predlogu. Sprejet 

je bil: 

 

SKLEP: 

Svet KS Vnanje Gorice soglaša, da se postavijo omejitve hitrosti po predlagani skici. 

Predlagamo, da se hitrostnih over (grbin) na Novi poti ne postavi. Predlagamo še, da se 

hitrostna omejitev Pod Goricami razširi na staro vaško jedro – od hišne številke Vnanje 

Gorice 70 do Vnanje Gorice 93 (cona 30 naj velja tudi za cesto na Gulč in na Brce).  

 

 

AD/4 

Svetniki so opazili, da se je asfaltirala cesta do bivših štal, razširjeno je tudi križišče proti 

Ljubljani oziroma Drpaležu. Zanima nas, če je občina bila o temu obveščena oziroma je 

izdala ustrezno soglasje. Vprašanje naj se posreduje na občino. Po cesti skozi Zanogo se 

ponovno pojavlja težek tovorni promet  - do štal. Promet bi bilo potrebno omejiti s 

prometnimi znaki za največjo dopustno osno obremenitev.  
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Na Podpeški cesti pri številkah 197 – 199 smreke omejujejo preglednost in pogled na cesto. 

Drevje bi bilo potrebno obžagati oziroma odstraniti, da se zagotovi boljša preglednost.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.50 uri       Svet KS Vnanje Gorice 

Zapisnik: Gašper Jamnik      Predsednik Dušan Dormiš 


