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ZAPISNIK 7. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE 

30.5.2019 OB 20.00 URI V PROSTORIH KS 
 
 
Prisotni člani sveta: Bernard Debevec, Metka Gregorka Slana, Stanko Leben, Borut 
Šuštaršič, Jaka Napotnik, Miran Aleš, Nevenka Brolih, Nejc Nikolič. 
 

Opravičeno odsotni: Valenka Klemen. 
 

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 6. redne seje. Ker ni bilo 
pripomb je dal na glasovanje: 
 
SKLEP 20: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 6. redne seje.  

 
Zapisnik je bil soglasno sprejet.  
 
 
AD/3 

Predsednik je dal na glasovanje: 
 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Ureditev otroškega igrišča; 
5. Ureditev mrliške vežice; 
6. Prošnja Župnije Brezovica – zamenjava strehe na cerkvi; 
7. Prošnja PGD Vnanje Gorice; 
8. Razno.  

 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
AD/4 

Predsednik je pojasnil, da z urejanjem igrišča ne bomo pričeli, dokler ne bomo imeli 
zagotovljenih zadostnih denarnih sredstev, občina naj bi junija nakazala in vrnila denar. Borut 
Šušteršič meni, da lokacija za otroško igrišče ni najbolj primerna, je škoda sredstev, najti bi 
morali bolj primerno lokacijo. Ostali svetniki so mnenja, naj se uredi igrišče med telovadnico 
in vrtcem. Predsednik je predlagal, da bi bila na steni telovadnice ob ulici proti vrtcu plezalna 
stena. Trenutno druge primerne lokacije za igrišče ni, tukaj lahko namestimo vsaj nekaj igral. 
V prihodnosti se lahko uredi še kakšno igrišče na drugi lokaciji. Najprej bo potrebno pripraviti 
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neko skico, geodet bo poslal geodetski načrt. Ko bo pripravljen nek okvirni projekt, se zberejo 
ponudbe in se potem dokončno odločimo o izvedbi. Pomembno je, da so vsa igrala 
certificirana, da je vse po predpisih, da bo igrala lahko uporabljal tudi vrtec. Sprejet je bil: 
 
SKLEP 21: 

Svet KS Vnanje Gorice nadaljuje z aktivnostmi za ureditev otroškega igrišča med 

telovadnico in vrtcem.  

 

 
AD/5 

Opravljen je bil ogled mrliške vežice. Razpokana je stena in strop. Kotlički v sanitarijah ne 
delujejo najbolje, v kuhinji je nekaj vlage. Pogrebna služba Pieta pozna objekt in ve kje so 
problemi. Dva pogreba hkrati ne potekata skoraj nikoli, tega svojci ne želijo. Potrebno je 
zagotoviti ogrevanje in svoj elektro priključek za vežico. Desni prostor se ne uporablja, lahko 
bi se povezalo prostor s kuhinjo. Na stropu je les, lahko bi se namestil knauf in nove luči ter 
dodatna izolacija na stropu oziroma podstrehi. Razmisliti bi bilo potrebno tudi o dodatnem 
nadstrešku ob vežici. Vsekakor je najprej potrebno urediti notranjost. Pridobiti je potrebno 
okvirne ocene, koliko bi ureditev stala. Nato bomo pristopili k ureditvi. Predsednik je bil na 
ogledu na pokopališču, kjer ob nalivih zamaka nekaj grobov in izpira zemljo. Problem so 
padci, ponekod so se tlakovci tudi posedli. Tudi ponekod drugod po pokopališču so tlakovci 
posedeni in bi to bilo potrebno sanirati. Da se prepreči zamakanje grobov, po treba okvir 
groba nekoliko dvigniti in poravnati tlakovce. Potrebno je tudi razmisliti o širitvi prostorov za 
pokopališča in tlakovanju poti, ki še niso urejene. Podan je bil predlog, da ne nekje na 
pokopališču uredi obeležje za mrtvorojene otroke. V prihodnosti bi bilo dobro urediti tudi 
prostor za raztros pepela. Sprejet je bil sklep: 
 
SKLEP 22: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se pridobi ponudbo za sanacijo posedenih tlakovcev 

ter za tlakovanje poti, ki še niso urejene.  

 

 

AD/6 

S strani župnije smo prejeli prošnjo za donacijo, saj so sanirali streho cerkve. Prejeli smo tudi 
ponudbe in poročilo o poteku obnove cerkve. Dejstvo je, da imamo tudi sami veliko stroškov 
z urejanjem pokopališča in okolice. V prejšnjem mandatu je bil sprejet sklep, da ne doniramo 
sredstev, saj se je menjala streha na mrliški vežici, uredila se je okolica, asfaltiralo se je 
parkirišče. Svetniki so mnenja, da nekaj bi vseeno lahko donirali, kot dobro gesto. 5.000 
evrov je nekoliko prevelik znesek. Cerkev ima zgodovinsko vrednost, je naša kulturna 
dediščina. Ko bomo dobili sredstva, nekaj lahko prispevamo. Gre za naš lokalni objekt, 
pomagati in podpirati moramo eden drugega, zato je korektno, če zagotovimo nekaj sredstev. 
Potrebno se je še pogovoriti z županom in župnikom, kakšni so bili morebitni dogovori. 
Podan je bil predlog, da prispevamo 2.000 evrov. Sprejet je bil sklep: 
 
SKLEP 23: 

Za zamenjavo strehe in sanacije cerkve na Gulču, KS Vnanje Gorice prispeva 2.000 

evrov.  

 
 
AD/7 
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Prejeli smo prošnjo za donacijo tudi s strani PGD Vnanje Gorice. Svetniki se strinjajo, da 
damo nek prispevek. Glede na to, da je prispevek za cerkev 2.000 evrov, je bil dan predlog, da 
se tak znesek donira tudi gasilcem. Lahko se jim nabavi potrebno opremo v tej višini.  
 
SKLEP 24: 

Gasilcem PGD Vnanje Gorice se donira 2.000 evrov.  

 

 

AD/8 

Lekarna bi želela razširiti prostore, da bi imeli še prostor za sestanke. Širili bi prostor pri 
vetrolovu, kjer je izložba. Nameravan poseg naj bi zrisal njihov arhitekt. Objekt je pod 
varstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, potrebno bo pridobiti soglasje za poseg. 
Morda bi v sklopu tega lahko uredili še nadstrešek pred vhodom, da se poveže lekarno in 
zdravstveni del. Z lekarno je bila usklajena tudi nova pogodba o najemu, sedaj bodo plačevali 
enak znesek, kot vsi ostali najemniki, to je 7 evrov za kvadratni meter. Ko bo idejna zasnova 
pripravljena, bomo imeli sestanek z arhitektom.  
 
V kotlovnici je bila zamenjana črpalka, ki je bila dotrajana in v okvari.  
 
Za nasipanje poljskih poti se čaka, da bo suho, primerno vreme za izvedbo del.  
 
Dobili smo prošnjo za znižanje komunalnega prispevka – na zemljišču je stala hiša, ki je bila 
podrta. Na parceli se bo gradil nadomestni objekt. Gre za lokacijo Pod Goricami, tam je že 
bila narejena parcelacija za pločnik. Upošteva se lahko popust do maksimalno 30 %. Tam bo 
potrebna tudi ureditev škarpe, ki se spodsuva na cesto. Potrebno bi se bilo dogovoriti za 
prenos zemljišča za pločnik.  
 
SKLEP 25: 

Svet KS Vnanje Gorice soglaša, da se odobri popust na komunalni prispevek v višini 30 

%, potrebno pa se je dogovoriti za prenos zemljišča za izgradnjo pločnika. 

 

Prejeli smo prošnjo za odkup dela občinske ceste. Dedič je ugotovil, da je del objekta na 
občinski parceli, želi urediti stanje. Svetniki so mnenja, da se odmeri samo del, na katerem 
stoji objekt in da odkupi samo ta del – da bo hiša na svoji parceli. Sprejet je bil sklep: 
 
SKLEP 26: 

Svet KS Vnanje Gorice soglaša, da lastnik izvede parcelacijo na delu, kjer stoji objekt, 

in potem ta del parcele odkupi.  

 

V Domu krajanov je potekala delavnica oživljanja z AED. Tudi v bodoče bi lahko bila 
predavanja prve pomoči za CZ, gasilce in vse zainteresirane krajane. Svetniki so opozorili, da 
nikjer ni AED dostopen – zunaj objekta, na steni, da je možen dostop in uporaba komurkoli. 
Potrebno bi ga bilo namestiti na Dom krajanov. Sprejet je bil: 
 
SKLEP 26: 

Pridobi se okvirna ponudba za defibrilator, ki naj vključuje tudi stroške vzdrževanja.  

 
Dana je bila pobuda za namestitev bankomata, ki ga trenutno v Vnanjih Goricah ni. Zelo 
primerna lokacija bi bila pri Domu krajanov.  
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Seja je bila zaključena ob 21.45 uri      Svet KS Vnanje Gorice 
Zapisnik: Gašper Jamnik             Predsednik Bernard Debevec 


