ZAPISNIK 8. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE
15.11.2019 OB 19.00 URI V PROSTORIH KS
Prisotni člani sveta: Bernard Debevec, Metka Gregorka Slana, Stanko Leben, Borut
Šuštaršič, Jaka Napotnik, Miran Aleš, Nevenka Brolih, Valenka Klemen.
Opravičeno odsotni: Nejc Nikolič.
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 7. redne seje. Ker ni bilo
pripomb je dal na glasovanje:
SKLEP 27:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 7. redne seje.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.
AD/3
Predsednik je dal na glasovanje:
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Proračun 2020 - 2021;
5. Ureditev otroškega igrišča;
6. Ureditev mrliške vežice in pokopališča;
7. Razno.
Dnevni red je bil sprejet.
AD/4
Predsednik je najprej podal povzetek kaj se je dogajalo v vmesnem času od prejšnje seje.
Pričela se je nova sezona vadbe v telovadnici. Sklenjeni so bili novi dogovori o uporabi
telovadnice. Zamenjale so se ključavnice v telovadnici. Saniralo se je radiatorje v prostorih
DU Tulipan. Telovadnica je bila generalno očiščena, tudi ogrevala na stropu s pomočjo
dvižne ploščadi. Opravljen je bil redni servis na agregatu. Realizirana je donacija PGD
Vnanje Gorice v višini 2.000 evrov. Z župnijo še potekajo pogovori, da bo izvajalec poslal
ponudbo, za katero bomo izdali naročilnico in nato plačali račun. Zobna d.o.o. se je preselila v
nove prostore, prostore bo v najem vzel eden izmed preostalih najemnikov – ortodont.
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Pripravili smo že osnutek aneksa k najemni pogodbi. Uredil se bo prostor pod odrom v
dvorani, namenjen bo vadbi glasbene skupine. Inštrumente bodo puščali tam, da lahko vadi ali
se uči kdorkoli želi. Skupina bo imela občasno odprte vaje, pomagali bodo tudi mladim
glasbenim skupinam s svojim znanjem in nasveti. Posodobili smo računalnik, ki je v pisarni
KS, saj je že nekaj let star, je bil potreben nadgradnje.
Gospa Brolih je prosila, da se gradivo v bodoče priloži gradivu ali se navede, kje si ga je
možno ogledati (na spletni strani).
Miran Aleš je opozoril, da se boji, da bo prišlo do tega, kar se je dogajalo v prejšnjem
mandatu, da je predsednik vse delal sam. Predsednik mora za določene projekte koga
pooblastiti, da vodi projekt. Tako se razdeli delo, saj vsega ne more narediti predsednik sam.
Jaka Napotnik je povedal, da je pripravil in zrisal površine, ki bodo namenjene za igrala.
Pridobil je tudi eno od ponudb za igrala. Mora še opraviti ogled mrliške vežice, da se potem
lahko poda mnenje in ideje za sanacijo oz. renovacijo.
Nevenka Brolih se strinja, da si moramo naloge v Svetu KS razdeliti, da bo predsedniku lažje.
Predlaga, da se člane sveta redno informira o dogajanju v KS. Tako bodo lahko tudi krajanom
dali pojasnila, če jih kdo kaj vpraša. Sestajati se moramo redno.
Borut Šuštaršič pogreša objave v Barjanskem listu. Meni, da je obnova mrliške vežice nujna,
saj je dotrajana in zastarela. Potrebna je temeljita prenova. Razmisliti je treba tudi o nakupu
zemljišča za otroško igrišče, saj se mu lokacija za telovadnico ne zdi primerna, tudi
premajhna. Bolj primerna bi bila lokacija na Predalah. Predsednik je predlagal, naj se Borut
Šuštaršič pogovori z lastniki zemljišč, so pripravljeni prodati parcele za igrišče.
Nevenka Brolih se je pozanimala, koliko stane defibrilator, cena je okoli 1.000 evrov, z
omarico stane okoli 1.600 evrov. En defibrilator je pri zdravnicah, drugi je pri gasilcih. Če
bomo postavili defibrilator zunaj, mora potem tudi nekdo skrbeti zanj, da je ves čas
funkcionalen. Morda bi zanj skrbeli gasilci. Če kdo potrebuje pomoč, so aktivirani gasilci, da
posredujejo s svojim defibrilatorjem. Eden pa bi bil na voljo vsem, da ga vsak lahko vzame,
če ga potrebuje. Ker so Vnanje Gorice tako velike, bi bila morda potrebna dva defibrilatorja
zunaj, dostopna vsem.
Podan je bil predlog, da se v proračunu za leto 2020 poveča postavka za investicijsko
vzdrževanje za 20.000 evrov. V proračunu za leto 2021 naj se poveča postavka za
investicijsko vzdrževanje za 30.000 evrov.
Sprejet je bil:
SKLEP 28:
Svet KS Vnanje Gorice je potrdil proračun za leti 2020 in 2021 s podanimi pripombami.
AD/5
Predsednik je pojasnil, da igrišče letos ne bo urejeno, nas je prehitela zima. Na prostoru, kjer
je predvideno igrišče, je nekaj jaškov, za katere nihče ne ve, kam vodijo in čemu so
namenjeni. Pokrov bo potrebno dvigniti s strojem in pregledati, kam vodijo jaški. Šele potem
se lahko prične ureditev igrišča. Sprejet je bil sklep:
SKLEP 29:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da bo ureditev igrišča vodil predsednik Bernard
Debevec.
AD/6
Stanko Leben je ogledal mrliško vežico. Potreben bo arhitekt, ki bo zrisal projekt obnove. na
pokopališču je treba razmišljati o ureditvi prostora za razstros pepela. Primerno bi bilo
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namestiti obeležje za nerojene otroke. Dogovorili smo se, da bo ureditev mrliške vežice vodil
Stanko Leben. Sprejet je bil sklep:
SKLEP 30:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da bo ureditev mrliške vežice vodil Stanko Leben.
AD/7
Za nabavo in namestitev defibrilatorja je odgovorna Nevenka Brolih, pomagala ji bo Metka
Gregorka Slana. Sprejet je bil sklep:
SKLEP 31:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da bo nabavo in namestitev defibrilatorja vodila
Nevenka Brolih, pomagala ji bo Metka Gregorka Slana.
Svetniki so mnenja, da bi bilo nujno potrebno sanirati stranišča v zdravstvenem delu. Prav
tako je nujno potrebna namestitev dvigala. To bi lahko izvedli v prvi fazi v prihodnjem letu.
Za dvigalo bo odgovoren Jaka Napotnik. Sprejet je bil sklep:
SKLEP 32:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da bo za umestitev in vgradnjo dvigala v zdravstveni
del Doma Krajanov odgovoren Jaka Napotnik.
Za odkup zemljišč za igrišče - igrala bo odgovoren Borut Šuštaršič, pomagal mu bo Miran
Aleš. Sprejet je bil sklep:
SKLEP 33:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da je za odkup zemljišč za igrišče oziroma igrala
odgovoren Borut Šuštaršič, pomagal mu bo Miran Aleš, ki je odgovoren za kolesarske
poti.
Pogledati je potrebno, kdo so lastniki parcel čez Predale, ki bi bile namenjene kolesarskim
potem.
Gospa Brolih je opomnila, da se uredi novoletna okrasitev Doma krajanov. V Barjanskem
listu je potrebno objaviti voščilo s strani KS Vnanje Gorice. Opozorila je še na neočiščene
ceste, potrebno jih je redno vzdrževati in čistiti. Dala je pobudo za postavitev enostavnih klopi
iz hlodov po Vnanjih Goricah, ki bodo namenjene sprehajalcem. Dan je bil predlog, da Nejc
Nikolič skrbi za komunalne zadeve. Sprejet je bil sklep:
SKLEP 34:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da je Nejc Nikolič odgovoren za komunalne zadeve –
skrbi in pregleduje.
Drugo leto je potrebno ob 1. novembru nabaviti tri ikebane – eno za k domu krajanov, dve za
na pokopališče. Letos ni bilo na pokopališču peska za na grobove.
Bila je pripomba, da je material na poljskih poteh pregrob za kolesarje. Jaka Napotnik je
povedal, da so na odboru, katerega član je, dobili pojasnilo, da so poljske poti prvenstveno
namenjene kmetovalcem in ne kolesarjem. Del poljskih poti pa bi lahko bil namenjen tudi
kolesarjem.
3

Nevenka Brolih je opozorila na jarek ob cesti Pod Goricami, je zaraščen, tam je voda že
ogrožala hišo. Teren se ves čas sesuva v jarek, potrebno je očistiti jarek. Nujno potrebna je
umiritev prometa na Novi poti in Pod Goricami. Zagotoviti je treba prisotnost policije –
radarji. Potrebne bi bile tudi hitrostne ovire. Za večjo varnost je potreben pločnik do konca
Nove poti ter Pod Goricami do Gršaka.
Predsednik je povedal, da se bo prebelilo prostore, ki jih bo sedaj uporabljal drug najemnik.
Hkrati se bodo prebelili in sanirali še hodniki, stopnišče.
Novoletno večerjo bomo organizirali v januarju, saj je v decembru preveč obveznosti.
Naslednja seja bo predvidoma 13.12.2019.
Seja je bila zaključena ob 21.40 uri
Zapisnik: Gašper Jamnik

Svet KS Vnanje Gorice
Predsednik Bernard Debevec
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