ZAPISNIK 9. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE
13.12.2019 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, Nejc Nikolič.
Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni: Gašper Jamnik.

AD/1
Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotni so vsi člani Sveta KS.

AD/2
Predsednik je prisotne pozval, da podajo pripombe na zapisnik 8. redne seje. Ker ni bilo
pripomb je dal na glasovanje:
SKLEP 35:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 8. redne seje.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.
Nejc Nikolič je izpostavil, da ni bil prisoten na prejšnji seji, ko je bil sprejet sklep, da je
pristojen za komunalne zadeve in pregled cest. Zato želi, da dobi bolj natančna navodila, kako
naj bi to potekalo, na koliko časa mora izvajati oglede itd. Predsednik je pojasnil, da se od
njega pričakuje, da bo sporočil razne pomanjkljivosti, poškodbe in to posredoval na občino
oziroma JKP Brezovica. Bodo pa pri zaznavanju napak sodelovali in mu pomagali vsi
svetniki.
AD/3
Predsednik je dal na glasovanje:
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Ureditev mrliške vežice;
5. Nadstrešnica;
6. Razno.
Dnevni red je bil sprejet.

AD/4
Stanko Leben je povedal, da je bil opravljen ogled mrliške vežice skupaj z Jako Napotnikom
in Bernardom Debevcem. Popisali so, kaj je problematično, pripravljen je bil seznam
potrebnih del, ki so ga svetniki dobili na vpogled, seznam je priloga zapisnika. Urejal bi se
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samo levi del vežice, ki se uporablja pri pogrebih. Desni del se lahko uporablja za
shranjevanje opreme in je med pogrebi zaklenjen. V sanitarijah bi bilo potrebno urediti
stranišče za invalide, obnoviti sanitarije. Okoli vežice bi bil potreben nadstrešek do kuhinje.
Na novo bi se uredilo električni priključek, saj je sedaj elektrika napeljana iz cerkve – nova
omarica in nov razvod. Zamenjala bi se oprema in kuhinja. Uredilo bi se ogrevanje z IR
paneli. Strop bi se dodatno izoliralo, strop spustilo nižje, vgradila bi se nova svetila in vse
prostore na novo prebelilo. Jaka Napotnik je dodal, da bi bilo smiselno namestiti kabel za
projektor, instalacije za možnost predvajanja glasbe. Primerno bi bilo, da se do višine 1,5
metra namesti keramika ali kamen, da stene niso takoj umazane. Na podlagi spiska se potem
projektira sanacija, potrebno je pridobiti ponudbe za projektiranje. Sprejet je bil:
SKLEP 36:
Svet KS Vnanje Gorice se strinja s predlaganimi predlogi za sanacijo mrliške vežice na
Gulču (po priloženem spisku). Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se pridobi ponudbe
za projektiranje sanacije mrliške vežice.

AD/5
V telovadnici so se pojavile težave zaradi novih ključev ter zaradi uporabe prostora zgoraj
poleg prostorov DU Tulipan. Predsednik je pojasnil, da smo ključavnice zamenjali. Nove
ključe so dobili uporabniki telovadnice, vrtec ter upokojenci. Ključi so sistemski, to pomeni,
da ima vsak uporabnik dostop samo do prostorov, ki jih uporablja. Novih ključev brez kartice
ni možno izdelovati. Uporabniki telovadnice so: joga, namizni tenis, TEDU, taekwon-do,
upokojenci in tibetanske vaje. Za objekt so univerzalni ključi A, ki odpirajo vse prostore –
ima ga predsednik, hišnik in tajnik KS. Ključ B imajo uporabniki telovadnice – odpira vhodna
vrata in vrata v telovadnico. Ključ C odpira vhod, telovadnico in prostore upokojencev –
vsaka vadbena skupina ima en ključ, poleg tega imata po en ključ še predsednik in tajnica DU
Tulipan. Ključ D odpora vhod spodaj, telovadnico in prostor v I. nadstropju poleg
upokojencev. Ta prostor se je pospravil, namestilo se je mizo in stole. Prejeli smo prošnjo za
uporabo prostorov s strani sekcije Vnanščice – FS Rožmarin. Predsednik je soglašal in jim
dovolil uporabo prostora v I. nadstropju telovadnice. Rdečemu križu je za pakete na voljo tudi
prostor pod frizerko ali dvorana v Domu krajanov. Predsednik je povabil predstavnike
Rdečega križa na sestanek glede tega, vendar ni bilo nikogar. RK potrebuje dodaten ključ za
prostore od upokojencev in za prostor poleg v I. nadstropju. Obljubili so, da bodo posredovali
urnik uporabe prostorov. Sprejet je bil:
SKLEP 37:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se Rdečemu križu izroči ključe za prostore od
Društva upokojencev Tulipan in za prostor poleg, v I. nadstropju telovadnice, ko bodo
posredovali razpored-urnik uporabe. Soglašamo, da Rdeči križ za potrebe razdeljevanja
paketov s hrano uporablja dvorano v Domu krajanov.
Nevenka Brolih je povedala, da so se v društvu upokojencev bali zaradi zamenjave
ključavnic, da imajo tudi drugi dostop do njihovih prostorov, saj imajo tam shranjeno
dokumentacijo z osebnimi podatki. Tam imajo shranjene tudi pakete od Rdečega križa. Pakete
so tam shranili začasno, dokler se ne dogovorimo, kako bo to potekalo v bodoče. Meni, da se
je potrebno tudi glede uporabe telovadnice in prostorov zgoraj dogovoriti, kdo vse bo prostore
uporabljal. Vsak, ki želi uporabljati prostore, naj da prošnjo in navede, kdaj in koliko časa želi
uporabljati prostore. Sprejet je bil:
SKLEP 38:
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Zaupno dokumentacijo od DU Tulipan se shrani v omarah v kleti v Domu krajanov. Za
dostop se pokliče hišnika, predsednika ali tajnika.
Miran Aleš je povedal, da je prostor v I. nadstropju v preteklosti uporabljal tudi Rdeči križ.
Na koncu so bili v prostoru rekviziti za vadbo. Bile so tudi težave, saj so dali narediti dodatne
sistemske ključe samovoljno. Na hodniku pri vhodu so omare za rekvizite, ki jih uporablja
tudi vrtec. Meni, da osebni dokumenti ne smejo biti dostopni, morali bi biti še posebej
zaklenjeni v omarah.
Stanka Lebna je zanimalo, koliko je zasedena telovadnica. Predsednik je predstavil urnik
zasedenosti telovadnice – upokojenci imajo vadbo dvakrat tedensko od 8. do 10. ure.
Telovadnica je zasedena od ponedeljkih od 18. do 20.30 ure, ob torkih od 19. do 21. ure,
sredah od 17.30 do 21. ure in ob četrtkih od 19. do 21. ure. Ob petkih, sobotah in nedeljah
potekajo občasno enkratni najemi telovadnice za potrebe praznovanj rojstnih dni otrok. V
dopoldanskem času občasno v primeru slabega vremena telovadnico uporablja vrtec. Težava
je, da telovadnica ni dovolj velika za vse športe, zato je uporabnost omejena na določene
dejavnosti. Miran Aleš je pojasnil, da je v preteklosti že bil načrt za širitev telovadnice,
vendar se potem to ni realiziralo. Potrebno bi bilo razmisliti, kateri športi bi se še lahko
izvajali v telovadnici. Sprejet je bil:
SKLEP 39:
Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se preveri možnosti, katere športe bi bilo mogoče
izvajati v telovadnici.
AD/6
Prejeli smo prošnjo s strani DU Tulipan za donacijo 500 evrov za obdarovanje starejših.
Nevenka Brolih je povedala, da KS Brezovica vsako leto pripravi in plača novoletno
pogostitev za starejše krajane. Potrebno bi bilo razmisliti za drugo leto, da bi tudi v Vnanjih
Goricah organizirali srečanje za vse starejše – ne samo člane DU Tulipan. Glede na to, da so v
DU Tulipan že nabavili darila, predsednik predlaga za drugo leto, da se dogovorimo, kako
bomo to izvedli. Pripraviti je potrebno spisek, koliko je približno vseh upokojencev v Vnanjih
Goricah, da bi se potem lahko organizirala prireditev. Obstaja samo podatek o starejših, ki so
člani društva. Sprejet je bil sklep:
SKLEP 40:
Svet KS Vnanje Gorice ne ugodi prošnji za donacijo DU Tulipan v višini 500 evrov.
Drugo leto naj vlogo vložijo pravočasno in lahko takrat doniramo sredstva.
Izvedla se bo sanacija strehe na prizidku od zdravnice. Ob neurju poleti je prišlo do manjšega
zamakanja, streho si je ogleda strokovnjak in predlagal sanacijo, ki jo bo izvedel. Dal je
ponudbo, izdana bo naročilnica. Sprejet je bil:
SKLEP 41:
Izvede se sanacija strehe na prizidku od zdravstva.
Borut Šuštaršič je bil pri lastniku potencialne lokacije za igrišče – igrala. Lastnik bi bil
pripravljen dati zemljišče v najem. Povedal je še, kdo so ostali lastniki zemljišč, ki bi jih bo
treba obiskati in povprašati, če bi bili pripravljeni prodati ali dati v najem zemljišča. Sprejet je
bil:
SKLEP 42:

3

Svet KS Vnanje Gorice soglaša z nadaljevanjem aktivnosti za ureditev igrišča, pridobijo
se informacije o lastnikih zemljišč, da se z njimi lahko dogovarjamo.
Miran Aleš je povedal, da mu je dal Drago Stanovnik nekaj dokumentacije, ki jo je pridobival
glede kolesarke povezave Ljubljane z Ljubljanskim barjem in zaledjem. Za turistične skupine
je na voljo Ašičev dom. Dobro bi bilo pripraviti neko zloženko za turiste z informacijami o
lokalih, prenočiščih. Sprejet je bil:
SKLEP 43:
Svet KS Vnanje Gorice soglaša, da Miran Aleš nadaljuje z urejanjem dokumentacije za
kolesarske povezave z Ljubljano.
Nevenko Brolih je zanimalo, če obstaja kakšna publikacija o zgodovini Vnanjih Goric. Ker
verjetno ne obstaja, bi bilo treba pripraviti tudi kaj v tej smeri. Sprejet je bil:
SKLEP 44:
Svet KS Vnanje Gorice soglaša, da Valenka Klemen zbira dokumentacijo in stare slike o
Vnanjih Goricah.
V Barjanskem listu je potrebno objaviti voščilo krajanom s strani KS. Če bo še prostor v
glasilu, naj se objavi še članek o delu in načrtih krajevne skupnosti. Drugače naj se to objavi v
naslednji številki Barjanca.
Spomladi je potrebno sanirati tlakovce po pokopališču. Razmisliti moramo o prostoru za
raztros pepela in o obeležju za nerojene otroke. Sprejet je bil:
SKLEP 45:
Svet KS Vnanje Gorice se strinja z ureditvijo – sanacijo tlakovcev na pokopališču na
Gulču, ki jo bo izvedel Franci Tršar s. p. – Pogreba služba Pieta. Franci Tršar s. p. naj
priprave predlog za ureditev mesta za raztros pepela in obeležja za nerojene otroke.
Naslednja seja bo predvidoma 17.1.2020.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri
Zapisnik: Gašper Jamnik

Svet KS Vnanje Gorice
Predsednik Bernard Debevec
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