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ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE 

14.12.2018 OB 18.30 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: Gašper Jamnik, Dušan Dormiš, Rafko Gregorka. 
 
 
AD/1 

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je vseh devet članov Sveta KS.  
 
 
AD/2 

Predsednik je dal na glasovanje: 
 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
3. Narediti seznam želja, pobud in  projektov, ki bi se v prihodnjih 4 letih izvajali na 

področju KS Vnanje Gorice; 
4. Zahvala bivšemu predsedniku KS Vnanje Gorice; 
5. Razno. 

 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
AD/3 

Svetniki so predlagali sledeče projekte oziroma investicije v mandatu 2018 - 2022: 
- OTROŠKO IGRIŠČE, ki ga v Vnanjih Goricah ni na razpolago vsem, potrebno najti 

primerno lokacijo, 
- Odkup zemljišč pred krajevno skupnostjo (parcela nasproti Doma krajanov) in najti 

lokacijo za športni park oz. prostor za rekreativce, trim steza, plezalna stena 
(PODSKALO), proga za gorsko kolesarjenje,… 

- Rekonstrukcija kulturne dvorane Vnanje Gorice (pri tem moramo upoštevati tudi želje 
folklorne skupine Rožmarin, dodati dvigalo za potrebe invalidov in starejših za dostop 
vseh zdravstvenih storitev v domu ter obenem preučiti še energetsko sanacijo samega 
objekta), ureditev – prenova sanitarij za zdravstvo, narediti revizijo projekta obnove in 
prizidka, 

- Čiščenje kanalov (čiščenje odtočnih jaškov – meteorne vode) dogovor JKP Brezovica. 
Čiščenje grabnov ob poljskih površinah za lažje odtekanje odvečne vode (občina, 
ARSO, JKP, KS, Hidrotehnik), pometanje cest in pločnikov, 

- Pločniki – ureditev pločnikov Nova pot, Zanoga, Pod Goricami, Pod Goricami – 
Požarnice, Podpeška cesta – sama širina pločnika. Ureditev javne razsvetljave – Nova 
pot do konca, okoli gozda proti Zanogi, 

- Vaško jedro – Ižanceva domačijo se podira, strešniki padajo na cesto, potrebno najti 
ustrezno rešitev, 



 2 

- Upočasnitev prometa z raznimi sredstvi, ki so na voljo (radar, šikane, otoki, ležeči 
policaji,….) 

- Pokopališče – pregled in ureditev (voda, smeti, služba za urejanje) 
- Najemne pogodbe – pregled in uskladitev cen 
- Drsališče – preveriti možnost z gasilskim društvom kako urediti drsališče za prostori 

KS na igrišču 
- Igrišče + športna dvorana- preveriti namembnost, opcije razširitev, zasedenost,…. 

Pripraviti projekt 
- Ekološki otok – umestitev ekološkega otoka v KS Vnanje Gorice 
- Prostovoljci – Metka, Nevenka, Valenka iščejo pobude, način delovanja in povečanja 

števila prostovoljcev, preveriti možnost financiranja oz. opremljanja prostovoljcev 
- Spletna stran www.vnanje-gorice.si, stopiti v kontakt z administratorjem in idejnim 

zasnovnikom spletne strani, razširitev dobre zgodbe, 
- Optično omrežje do vseh gospodinjstev na področju KS Vnanje Gorice 
- Preveriti finančno stanje, pregled in priprava planov glede na trenutno finančno stanje 

KS 
 

Na sestanku z županom se je potrebno dogovoriti, kaj se ureja na nivoju KS, občine, države, 
EU itd. Svet KS je sprejel: 
 
SKLEP 6: 

Navedene točke se predstavijo občini (županu), ki ga tudi hkrati povabimo na naslednjo 

redno sejo, ki bo predvidoma 18.01.2019 ob 18. uri v KS Vnanje Gorice. 

 
 
AD/4 

Dosedanjemu predsedniku Sveta KS so se novoizvoljeni člani zahvalili za opravljeno delo v 
preteklosti. Bivši predsednik KS je predal ključe pisarne, dvorane in telovadnice.  
 

 
AD/5 

Opravi se skupinski izlet-ogled po Vnanjih Goricah.  
Najti je potrebno firmo, ki se ukvarja s pridobivanjem EU sredstev.  
Dan je bil predlog, da se uredi novoletna okrasitev doma krajanov. Sprejet je bil: 
 
SKLEP 7: 

Okrasi se Dom krajanov s projekcijskimi reflektorji - snežinke.  

 

V Barjanskem listu naj se objavi zahvalo volivcem in novoletno voščilo.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri      Svet KS Vnanje Gorice 
Zapisnik: Gašper Jamnik             Predsednik Bernard Debevec 


