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ZAPISNIK 5. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE 

8.3.2019 OB 19.00 URI V PROSTORIH KS 
 
 
Prisotni člani sveta: Bernard Debevec, Nevenka Brolih, Metka Gregorka Slana, Stanko 
Leben, Borut Šuštaršič, Nejc Nikolič, Jaka Napotnik, Miran Aleš. 
 

Opravičeno odsotni: Valenka Klemen. 
 

Ostali prisotni: Damjan Stražišar, Rafko Gregorka, 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 4. redne seje. Ker ni bilo 
pripomb je dal na glasovanje: 
 
SKLEP 14: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 4. redne seje.  

 
Zapisnik je bil soglasno sprejet.  
 
 
AD/3 

Predsednik je dal na glasovanje: 
 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Spletna stran www.vnanje-gorice.si; 
5. Čistilna akcija po barju (30.3.2019) 
6. Telovadnica in otroško igrišče; 
7. Razno.  

 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
AD/4 

Na seji je prisoten Damjan Stražišar, ki je idejni vodja spletne strani www.vnanje-gorice.si. 
Prišel je, da svetnikom predstavi spletno stran. V preteklosti so se vsi krajani med seboj 
poznali, vedeli so s katero dejavnostjo se kdo ukvarja. Danes je veliko priseljenih ljudi, med 
sabo se manj družimo in slabo poznamo. Zato si je zamislil spletno stran, na kateri bi se lahko 
krajani predstavili, kaj počnejo, lahko ponudili svoje storitve ali blago. Na strani je zemljevid 
Vnanjih Goric, ki se ga lahko poveča, za tiste, ki kraja ne poznajo. Na drugem zavihku so 
razni ponudniki – podjetja, kmetovalci itd., ki jih marsikdo ne pozna. Vsak ima lahko 
povezavo na svojo spletno stran in dodano kakšno sliko. Spletno stran je potrebno še dodelati, 
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dodati več ponudnikov, da bo zanimiva. Lahko se dodajo novice, dogodki, foto natečaj ali 
nagradna igra. Prav tako je možno dodati več zavihkov in vsebin.  
Miran Aleš je predlagal, da bi se lahko predstavljala tudi športna društva in objavljala 
rezultate, razpise.  
Dan je bil predlog, da se pripravi nek predstavitveni tekst o spletni strani, ki se ga lahko pošlje 
ali pa deli na družbenih omrežjih. Tako bi se lahko priključilo in na spletni strani predstavilo 
več ljudi, podjetij. Ko bi se spletna stran še razvila, se lahko objavi članek v Barjanskem listu. 
Sprejet je bil: 
 

SKLEP 15: 

Pripravi se krajši predstavitveni tekst o spletni strani, ki se ga lahko razpošlje ali deli na 

družbenih omrežjih, da se k predstavitvi na spletni strani privabi nove uporabnike.  

 
 
AD/5 

Čistilna akcija bo potekala v soboto, 30.3.2019. K sodelovanju je potrebno povabiti čim več 
ljudi, smeti za očistiti je kar veliko. Imeli bomo pripravljene rokavice in vreče, ki se jih 
razdeli udeležencem. Vsako leto pri čistilni akciji sodeluje vrtec – pridejo vzgojiteljice in 
otroci. Letos bo sodelovalo tudi Javno komunalno podjetje Brezovica. Ko se zberejo 
udeleženci, se jih razporedi po rajonih, kjer pobirajo odpadke. Predsednik je predlagal, da bi 
se nabavilo nekaj palic za pobiranje smeti – zaradi lažjega pobiranja po grmovju in jarkih. 
Zbor bo ob 9. uri pred Domom krajanov, po končani akciji bomo poskrbeli za prigrizek in 
pijačo – bo potrebno nabaviti.  
 
 

AD/6 

Predsednik je govoril z ravnateljico vrtca in ji predstavil našo idejo – da bi imeli igrišče v 
souporabi z vrtcem. Z idejo se strinja, njihove strokovne službe bodo pomagale z nasveti. Za 
vrtce so strogi predpisi, pri igralih so potrebni odmiki, zato prav veliko igral na predvideno 
površino ne bomo mogli umestiti. Preveriti je potrebno, kakšna igrala se lahko namestijo, 
kakšni so potrebni razmiki. Na podlagi tega se naredi izbor, katera igrala pridejo v poštev in 
se nato pridobijo ponudbe. Ko bodo znane okvirne cene, se lahko prične z zbiranjem donacij. 
Predsednik bo opravil sestanek s podžupanom in ravnateljico, pogovoriti se mora s 
strokovnjaki, kaj se na igrišču lahko postavi in kateri so certificirani dobavitelji.  
Borut Šuštaršič je opravil ogled zemljišč na Brcah. Zemljišča so od treh lastnikov. Tam stoji 
že črpališče za vodo, zato je do tam že napeljano električno omrežje. Prostora je na voljo 
dovolj. Predsednik meni, da bi morali odkupiti zemljišča, predno bi kaj delali na Predalah. 
Potrebno bi se bilo pogovoriti z lastniki zemljišč, če bi bili pripravljeni sodelovati. Pripravil se 
bo seznam lastnikov zemljišč na Brcah.  
Z Alešem Kuncem, k je bil prvak v ulični košarki, je bil opravljen pogovor glede ureditve 
igrišča po pravilih za ulično košarko. Prostora za pravo igrišče za ulično košarko je dovolj. 
Osnovna podlaga je asfalt, nanj se položijo posebne plošče iz umetne mase. Če bi urejali 
igrišče, ga je potrebno urediti tako, da se koši in podlaga enostavno odstranijo zaradi 
prireditev – veselice. Pridobiti je potrebno vsaj okvirno ceno, koliko bi stala ureditev igrišča 
za ulično košarko. Če je zadeva predraga, bi uredili samo koše (prava višina), mrežice, 
obnovile bi se črte po tleh.  
Kot je bilo dogovorjeno, je tudi Miran Aleš pripravi pisne predloge glede telovadnice in 
ureditve dvorane in jih razdelil svetnikom. Predlogi so tudi priloga zapisnika.  
Predsednik je povedal, da je čistilkam izginilo nekaj pribora za čiščenje. Pribor bi bilo 
potrebno zaklepati ali pa morda zamenjati ključavnice od telovadnice. Na vrata telovadnice bi 
bilo dobro namestiti urnik uporabe in pa kontaktne podatke. Morda bi bilo najbolj enostavno 
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dodati še ključ za mrežo pri vratih v telovadnico in ne bi bilo potrebno menjati ključavnic in 
vseh ključev. Ključe od prostorov upokojencev bo pridobil predsednik. Sprejet je bil: 
 
SKLEP 16: 

Nadaljuje se s pripravami na ureditev otroškega igrišča za telovadnico.  

 
SKLEP 17: 

Z novo sezono (v mesecu septembru), se bo začelo zaklepati še mrežo pri vratih v 

telovadnico, uporabniki bodo dobili dodaten ključ.  

 
 
AD/7 

Jaka Napotnik je vsem svetnikom posredoval izhodišča za prenovo dvorane. Na naslednji seji 
se bomo naprej pogovarjali glede dvorane. Predloge glede ureditve dvorane je podal tudi 
Miran Aleš in so priloga zapisnika. Nejc Nikolič meni, da je ideja o ureditvi dveh etaž dobra. 
Jaka Napotnik je dodal, da ni potrebno, da se vse uredi takoj in hkrati, lahko se dvorano ureja 
postopoma, po fazah. Treba je gledati celovito in v prihodnost. Najprej je potrebno pripraviti 
projektno nalogo, potem se lahko gre v razpis za projektiranje. Projektno nalogo izdela 
arhitekt. Predsednik meni, da bi se najprej uredilo najnujnejše – to je dvigalo in nove 
sanitarije za zdravstvo. Miran Aleš meni, da imamo v kraju kar nekaj ljudi, ki se spoznajo na 
gradbeništvo. Zato naj nekdo projekt vodi, ker vsi ne moremo vedeti in znati vsega. Na 
podlagi razprave je razbrati, da je potrebno zbrati ponudbe za izdelavo projektne naloge. Prav 
tako bi bilo dobro vključiti tudi energetsko sanacijo in pridobiti ponudbo za projekt 
energetske sanacije. Jaka Napotnik bo pripravil izhodišča za projektno nalogo do konca 
meseca.  
Predsednik je spomnil, da je potrebno uskladiti najemne pogodbe z rastjo življenjskih 
stroškov. Izenačiti je potrebno cene najemnine vseh najemnikov – potrebna uskladitev z 
Lekarnami Ljubljana, ki plačujejo manj kot ostali.  
Nevenka Brolih predlaga, da se namestijo še dodatni smetnjaki za pasje iztrebke. Potrebno je 
razmisliti o postavitvi klopi po kraju – preveriti primerne lokacije za postavitev. Opozorila je 
na problematiko visokih ograj in živih mej, ki omejujejo preglednost. Tudi tega se bo 
potrebno lotiti – vprašanje kaj lahko naredi občina na tem področju.  
Hišnik je opozoril, da bo potreben servis na peči v telovadnici – po koncu sezone. Kotlovnica 
v domu krajanov je že precej dotrajana, potrebno bo razmisliti o ureditvi kotlovnice in 
zamenjavi peči. Pridobi naj se kakšna ponudba za novo peč ureditev kotlovnice, da bomo 
vedeli približno koliko bi to stalo.  
Naslednja seja bo predvidoma 5. aprila ob 19. uri.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri      Svet KS Vnanje Gorice 
Zapisnik: Gašper Jamnik             Predsednik Bernard Debevec 


