ZAPISNIK 10. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE,
24.1.2020 OB 19.00 URI V PROSTORIH KS
Prisotni člani sveta: Bernard Debevec, Stanko Leben, Borut Šuštaršič, Nevenka Brolih, Nejc
Nikolič.
Opravičeno odsotni: Metka Gregorka Slana, Miran Aleš, Valenka Klemen, Jaka Napotnik.
Ostali prisotni: Gašper Jamnik.

AD/1
Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je pet članov Sveta KS.

AD/2
Predsednik je prisotne pozval, da podajo pripombe na zapisnik 9. redne seje. Stanko Leben je
podal pripombe, ki se navezujejo na dopolnitev sklepov. Zapisnik se popravi v skladu s
podanimi pripombami. Predsednik je dal na glasovanje:
SKLEP 46:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 9. redne seje vključno s podanimi pripombami.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

AD/3
Predsednik je dal na glasovanje:
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Ureditev mrliške vežice;
5. Razno.
Dnevni red je bil sprejet.

AD/4
Prejeli smo ponudbo za pripravo projekta za ureditev mrliške vežice, ki jo je pripravila Helena
Mikuš. Z arhitektko so bili opravljeni pogovori o naših željah in idejah. Svetnikom se zdi
ponudba primerna. Arhitektko se povabi na eno od naslednjih sej, da nam predstavi zadeve.
Pri projektu ji bo pomagal Jaka Napotnik. Sprejet je bil:
SKLEP 47:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da pripravi projekt ureditve mrliške vežice arhitektka
Helena Mikuš v skladu s prejeto ponudbo.
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AD/5
Predsednik je podal idejo, da bi zaradi pomanjkanja prostora v telovadnici, dodali poleg
telovadnice skladiščni kontejner, za shranjevanje rekvizitov, opreme. Iz telovadnice bi se
naredil preboj, namestila bi se vrata in uredila električna napeljava ter IR panel za ogrevanje.
Sprejet je bil:
SKLEP 48:
O predlogu za postavitev skladiščnega kontejnerja bomo razpravljali na naslednji redni
seji.
Predsednik meni, da bi lahko uredili dve kotanji (jami), ki se nahajata za pokopališčem na
Gulču. Zemljišča so v naši oziroma občinski lasti. Tam bi se lahko uredilo igrala, zunanji
fitnes, morda piknik prostor. Na lokacijo bi bilo možno pripeljati vodo in elektriko. Vsi
svetniki bi si lahko skupaj ogledali lokacije, da bi dobili ideje za možno ureditev. Sprejet je
bil:
SKLEP 49:
V soboto, 8.2.2020, ob 10. uri bomo opravili ogled lokacije na Gulču, da potem lahko
pripravimo predloge za ureditev.
Dan je bil predlog, da bi seje imeli v začetku meseca, da imamo potem še čas za pripravo in
oddajo člankov za Barjanski list. Sprejet je bil:
SKLEP 50:
Seje Sveta KS Vnanje Gorice se bodo sklicevale v prvem ali drugem tednu v mesecu,
zaradi objav v Barjanskem listu.
Pripravili smo okvirne termine sej pred poletnimi počitnicami:
- 14. februar
- 7. marec
- 3. april
- 8. maj
- 5. junij
Na zadnji seji pred počitnicami bomo pripravili termine sej do konca leta.
Prejeli smo pritožbo glede javne razsvetljave okoli hriba do Zanoge. Tam je včasih bila javna
razsvetljava, vendar so se drogovi podrli ob žledu in potem niso namestili novih drogov in
razsvetljave. Manjka tudi razsvetljava od konca hiš na Novi poti do gozda. Sprejet je bil:
SKLEP 51:
Pošlje se elektronska pošta županu, podžupanu, direktorici OU in v vednost vsem
svetnikom KS, v katerem se opozori na manjkajočo javno razsvetljavo in nevarnost, ki
to predstavlja za udeležence v prometu.
Nejc Nikolič je opozoril na nevarno viseče drevje nad cesto skozi Mestni log – proti
Ljubljani. Sicer to ni na območju naše občine, vendar cesto uporablja veliko naših občanov.
Bi bilo treba prositi MOL, da odstranijo drevje. Sprejet je bil:
SKLEP 52:
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Pošlje se elektronska pošta županu, podžupanu, direktorici OU in v vednost vsem
svetnikom KS, da prosimo Občino Brezovica, da se obrne na MOL, da odstranijo
nevarno viseče drevje na cesti skozi Mestni log.
Predsednik je povedal, da optično omrežje ni dostopno po celotnih Vnanjih Goricah – ni do
naselja pri Drpalež. V tem zaselku je bakrena linija iz Ljubljane, ki je že večkrat bila
poškodovana, sanacija traja po več dni. Predsednik je povprašal na Telekomu, kjer so mu
pojasnili, da na tem področju investicije za enkrat niso predvidene. Predsednik bo imel
sestanek s predstavniki Telekoma na to temo.
Na Požarnicah je odstopil robnik, treba je obvestiti JKP Brezovica.
Podana je bila pobuda, da svetniki zapisnike sej prejmejo vsaj 5 dni pred sejo. Sprejet je bil:
SKLEP 53:
Člani Sveta KS Vnanje Gorice morajo prejeti zapisnike prejšnjih sej vsaj 5 dni pred
sejo.
Okrasni kozolec pri zapornicah je že precej dotrajan, potrebno bi ga bilo sanirati – obnoviti.
Sprejet je bil:
SKLEP 54:
Obnovi se okrasni kozolec pri železniškemu prehodu.
Zadnjič še nismo določili datuma za večerjo Sveta KS. Sprejet je bil:
SKLEP 55:
Večerjo bomo organizirali v petek, 14.2.2020 v gostilni Kavčič na Brezovici.
Na koncu Nove poti pri gozdu bi se lahko uredilo otoček sredi ceste – z nizkim rastjem, da je
križišče še vedno pregledno.
SKLEP 56:
O ureditvi otočka na koncu Nove poti bomo razpravljali na naslednji seji.
Stanko Leben je predlagal, da bi pri Domu krajanov postavili majhen okrasni čebelnjak –
morda pri informacijski tabli. Bo poslal nekaj slik, kako zadeva izgleda. Predlagal je še, da bi
se pri Domu krajanov uredilo polnilno mesto za električne avtomobile, če bi bil kakšen od
ponudnikov zainteresiran. Če bi se našla primerna lokacija, bi bilo dobro urediti parkirišče za
avtodome – z vso infrastrukturo – elektriko, vodo, možnost praznenja fekalij. Zadeva bi bila
plačljiva, dostop omejen z zapornicami. Obstajajo tipske rešitve.
O nagradi za predsednika bomo razpravljali na naslednji seji, ko bodo prisotni vsi svetniki.
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri
Zapisnik: Gašper Jamnik

Svet KS Vnanje Gorice
Predsednik Bernard Debevec
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