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ZAPISNIK 4. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE 

15.2.2019 OB 19.00 URI V PROSTORIH KS 
 
 
Prisotni člani sveta: Bernard Debevec, Nevenka Brolih, Metka Gregorka Slana, Stanko 
Leben, Borut Šuštaršič, Valenka Klemen, Nejc Nikolič, Jaka Napotnik. 
 

Opravičeno odsotni: Miran Aleš, Rafko Gregorka. 
 

Ostali prisotni: Gašper Jamnik. 
 
 
AD/1 

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

Predsednik je prisotne pozval, da podajo pripombe na zapisnik 3. redne seje. Pojasnil je, da se 
sklepi vodijo v knjigi sklepov po zaporednih številkah, zapisniki prejšnjih sej so se dopolnili. 
Podana je bila pripomba, da naj se pri sklepih označuje, kdaj so bili sprejeti in realizirani, 
določeni morajo biti nosilci nalog. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 11: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 3. redne seje.  

 
Zapisnik je bil soglasno sprejet.  
 
 
AD/3 

Predsednik je dal na glasovanje: 
 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Projekt rekonstrukcije dvorane – revizija; 
5. Telovadnica in otroško igrišče; 
6. Razno.  

 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
AD/4 

Jaka Napotnik je pregledal obstoječ projekt rekonstrukcije dvorane. Izhodišče je bilo 
predvsem umestitev dvigala za invalide, pregledal je stanje celotnega objekta. Dvigalo na 
fasadi bi bilo težko umestiti, zadaj za mrežo je slab dostop za invalide,  je prevelika 
odmaknjenost, okoli Doma krajanov so parkirišča. Najboljša opcija za dvigalo bi bila znotraj 
dvorane, saj bi bil dostop iz hodnika za zdravstvo. Izognili bi se posegom v prostore 
najemnikov, izhod iz dvigala bi bil v prvem nadstropju direktno na hodnik. Zgoraj je iz 
balkona požarni izhod, ki ga bi bilo potrebno nekoliko drugače urediti oziroma umestiti. 



 2 

Pripravil je seznam oziroma nabor idej, razmišljanj, na kaj moramo biti pozorni pri pripravi 
projekta. Vključiti je potrebno tudi uporabnike, da se zadosti njihovim potrebam in se doseže 
čim večjo zasedenost dvorane. Namen naj bo za čim bolj širok krog ljudi oziroma 
uporabnikov. Predsednik je dodal, da smo imeli na obisku plesalce, za njih bi bilo dobro, da 
imajo pregradne stene, da lahko vadi več skupin hkrati oziroma ima lahko kdo še individualne 
vaje. V Notranjih Goricah je dvorana urejena predvsem za gledališko dejavnost, zato taka 
ureditev pri nas ne pride v upoštev, usmeriti se moramo v druge dejavnosti. Morda bi prostore 
lahko uporabljala tudi glasbena šola. Za plesne vaje ni potrebna taka višina dvorane. Prostor 
bi se lahko razpolovil v dve etaži. Spodnji del bi bil še vedno uporaben kot dvorana, zgornja 
etaža pa bi se namenila za zdravstvo. Nujna je tudi prenova sanitarij za zdravstvo. Oder bi 
bilo potrebno znižati, ker je previsok. Dvorana bi bila še vedno primerna za izvajanje mnogo 
dejavnosti. Ob prenovi dvorane je potrebno razmisliti tudi o energetski sanaciji objekta, o 
sistemu ogrevanja, prezračevanju… Zadevo je potrebno urejati celostno. Odločiti se moramo, 
ali se bodo načrti delali na novo. Za mnenje glede obnove dvorane je potrebno vprašati tudi 
FS Rožmarin. Temeljito je potrebno razmisliti, kaj si želimo in potrebujemo. Če bi se urejalo 
prostore za zdravstveno dejavnost, sprememba OPN ni potrebna. O idejah se je potrebno 
pogovoriti tudi z županom in seznaniti FS Rožmarin.  Sprejet je bil: 
 

SKLEP 12: 

Jaka Napotnik bo poslal vsem članom Sveta KS izhodišča za projektno nalogo 

rekonstrukcije dvorane. Na izhodišča se lahko podajo dodatni predlogi in pripombe 

svetnikov.  

 
 
AD/5 

Borut Šuštaršič je predlagal, da bi bilo igrišče na Predalah, tako kot je nekoč že bilo. Preveriti 
je potrebno lastništva parcel. Lahko bi se uredila tudi koča, ki bi bila namenjena piknikom in 
druženju. Potrebno je govoriti z lastniki zemljišč in se dogovoriti. Z zadevo se bo ukvarjal 
Borut Šuštaršič. Predsednik je predlagal, da bi za prvo silo uredili igrišče za majhne otroke ob 
telovadnici v smeri vrtca, tam je zemljišče od KS, ki ga uporablja vrtec. Potrebno bi bilo samo 
premakniti ograjo in urediti igrala pod drevesi. To bi lahko bila hitra rešitev. Predsednik je 
predlog že predstavil podžupanu, potrebno se je še pogovoriti z ravnateljico vrtca. Nevenka 
Brolih je predlagala, da bi poizkusili zbrati donacije za igrala. Jaka Napotnik bo posredoval 
nek osnutek oziroma vzorec dopisa. Na razna podjetja bi poslali prošnje za donacije. Zadevo 
bodo izpeljali Nevenka Brolih, Stanko Leben in Metka Gregorka Slana.  
Miran Aleš je predlagal, da bi se preverilo in uredilo igrišče po pravilih za ulično košarko – da 
je prava višina košev, velikost igrišča itd. Glede tega bi se bilo dobro obrniti na gospoda 
Aleša Kunca, da si ogleda igrišče in poda predloge. Sprejet je bil: 
 
SKLEP 13: 

Glede otroškega igrišča pri telovadnici se bo predsednik KS do naslednje seje pogovoril 

z županom in ravnateljico vrtca.  
 

 

AD/6 

Opraviti je potrebno ogled mrliške vežice in se sestati s pogrebno službo Pieta. Ključi za 
uporabo WC-ja med mašami so pripravljeni. Pripravil se bo nek dogovor, ki ga bo odgovorna 
oseba podpisala, in bo potem poskrbljeno za red in čistočo v sanitarijah in da ne bo nastala 
kakšna škoda.  
Predsednik je navedel neka manjših projektov, ki bi jih lahko izvedli – ureditev otroškega 
igrišča, ureditev notranjosti mrliške vežice, da se naročijo opozorilne table vi vozite pri 
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Agenciji za varnost prometa. Na naslednji seji moramo pregledati tudi projekt pločnika ob 
Novi poti, če ga bomo že pridobili.  
Izpostavljen je bil problem ograj na Novi poti in po kraju na sploh, ki ovirajo preglednost. 
Tudi ureditev tega problema se bo potrebno lotiti.  
Nevenka Brolih je predlagala, da se po vasi namesti več smetnjakov za pasje iztrebke ter da se 
namesti več klopi za počitek ob poteh.  
Vsi svetniki so prejeli v vednost pisne predloge hišnika glede potrebnih zadev, ki jih moramo 
urediti v telovadnici. Predlog je tudi zamenjava ključavnice, saj se ne ve kdo vse razpolaga s 
ključi.  
Naslednja seja bo predvidoma 8.3.2019 ob 19. uri.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri      Svet KS Vnanje Gorice 
Zapisnik: Gašper Jamnik             Predsednik Bernard Debevec 


