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ZAPISNIK 6. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE 

5.4.2019 OB 19.00 URI V PROSTORIH KS 
 

 

Prisotni člani sveta: Bernard Debevec, Metka Gregorka Slana, Stanko Leben, Borut 

Šuštaršič, Jaka Napotnik, Miran Aleš, Valenka Klemen. 

 

Opravičeno odsotni: Nevenka Brolih, Nejc Nikolič. 

 

Ostali prisotni: Gašper Jamnik. 

 

 

AD/1 

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je sedem članov Sveta KS.  

 

 

AD/2 

Predsednik je prisotne pozval, da podajo pripombe na zapisnik 5. redne seje. Ker ni bilo 

pripomb je dal na glasovanje: 

 

SKLEP 18: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 5. redne seje.  

 

Zapisnik je bil soglasno sprejet.  

 

 

AD/3 

Predsednik je dal na glasovanje: 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 5. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Nasipanje poljskih poti; 

5. Telovadnica in otroško igrišče; 

6. Delavnica temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja; 

7. Razno.  

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD/4 

Vsako leto se nasipajo poljske poti v KS Vnanje Gorice. Občina zagotavlja del sredstev in so 

se že dogovorili z izvajalcem, ki je dela opravljal v preteklih letih. KS naj bi prispevala tudi 

del sredstev, tako je bilo v preteklosti. Predsednik se je dogovorili za sestanek s 

predstavnikom občine in izvajalcem, da se dogovorijo kje se bo nasipalo, koliko se bo 

nasipalo itd. Zagotovo ne bo dovolj materiala za vse poti, zato se je potrebno dogovoriti, kje 

se bo nasipalo drugo leto. Nekatere ceste so bolj obremenjene in zaradi tega tudi v bolj slabem 

stanju.  
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AD/5 

Za igrišče obstaja mnogo različnih igral. Biti morajo certificirana in obstojna, zaradi UV 

svetlobe, dežja, mraza itd. Možna je montaža talnih plošč, vendar jih je potrebno fiksirati. 

Glede igrišča za košarko bo dovolj, če se namestijo nove table, koši, mrežice, na novo se 

zarišejo črte po igrišču. Prejeli smo tudi okvirni predračun za zamenjavo tabel, košev mrežic. 

Pri koših je potrebno urediti tudi večji odmik od mreže (izletna cona) – zaradi varnosti. 

Gumirane plošče za igrišče so zelo drage in niso najbolj primerne za stalno uporabo. Sprejet 

je bil: 

 

SKLEP 19: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se zamenjajo table, koši in mrežice na igrišču, 

zagotovi se večja izletna cona pod košem (odmik od mreže).  

 

Glede igrišča pri vrtcu se je potrebno še dokončno dogovoriti z vrtcem. Obstajajo izvajalci, ki 

glede na površino pripravijo načrt, dobavo in montažo igral. Montaža znaša približno 20 % 

cene igral. Najbolje bi bilo, da se kakšnemu dobavitelju pošlje mere prostora namenjenega za 

igrala in potem pripravijo možne razne variante – kaj se da v ta prostor umestiti. Potrebno je 

zagotoviti zadostne razmike med igrali, izletne cone, ki jih zahtevajo pravilniki.  

 

 

AD/6 

Potekala bo delavnica temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED (defibrilatorja), ki jo 

organizira Krajevno združenje Rdečega križa. Delavnica bo potekala v dvorani Doma 

krajanov. Vsi svetniki vljudno vabljeni, če koga zadeva zanima, naj povabijo čim več ljudi, da 

se udeležijo delavnice.  

 

 

AD/7 

Na inšpektorat je bila poslana prijava o nevarnem objektu sredi vasi, ki se podira. Nismo 

prejeli še nobenega odgovora, kaj je z zadevo. Prejeli smo še dodatne pritožbe krajanov. 

 

Jaka Napotnik je govoril s projektantom, ki pripravlja načrte pločnika ob Novi poti. Meni, da 

je še čas, da podamo svoje pripombe, mnenja in želje. Primeren bi bil ločen pas za kolesarje 

in pešce, kot to pogosto urejajo v Nemčiji in Avstriji. Potrebno se bo pogovoriti in predlagati 

rešitve. Povedal je še, da je trenutno varna šolska pot čez Laze pri šoli zaprta. Pot poteka čez 

zasebno parcelo in lastnik jo je zaprl. Pritisk staršev je zelo velik, otroci sedaj hodijo ob 

Podpeški cesti, kar je veliko bolj nevarno. Občina čaka, da se zadeve umirijo in se bo potem 

skušala najti rešitev. Predsednik bo glede tega povprašal župana, kaj točno se je zgodilo in 

kakšne bi bile možne rešitve v najkrajšem času.  

 

Dana je bila pobuda, da bi se Dom krajanov, če bi bilo možno, namestilo bankomat. 

Bankomat na Mercatorju so odstranili, v Vnanjih Goricah bi bil nujno potreben.  

 

Glede ureditve dvorane je Jaka Napotnik pripravljen narediti projektno nalogo in projekt, 

vendar to ne gre čez noč, je potreben čas. Realno bi zadeva lahko bila pripravljena v 

jesenskem času.  

 

Stanko Leben je predlagal, da si s predsednikom ogledajo mrliško vežico in dogovorijo, kaj bi 

se dalo in bilo smiselno urediti. Potrebno je najti tudi rešitev glede ogrevanja. Ogled se bo 

opravil v nedeljo.  
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Dan je bil predlog, da se namesti dodatni koš za pasje iztrebke na Gulču. Koše postavlja 

občina, če bodo postavljali dodatne koše, bomo predlagali mesta, kjer se naj namestijo. 

 

Predsednik je še povedal, da je čistilna akcija dobro uspela. Obiskovalcev je bilo veliko, ljudje 

so bili zadovoljni. Sodeloval je vrtec in JKP Brezovica. Nekatere stvari bi se dalo še 

izboljšati. V Barjanski list in na spletno stran naj se da članek in zahvala udeležencem ter 

doda kakšno fotografijo.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri      Svet KS Vnanje Gorice 

Zapisnik: Gašper Jamnik             Predsednik Bernard Debevec 


