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ZAPISNIK 11. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE, 

14.2.2020 OB 18.00 URI V PROSTORIH KS 
 

 

Prisotni člani sveta: Bernard Debevec, Stanko Leben, Borut Šuštaršič, Nevenka Brolih, Nejc 

Nikolič, Metka Gregorka Slana, Miran Aleš, Valenka Klemen, Jaka Napotnik. 

 

Opravičeno odsotni:  

 

Ostali prisotni: Rafko Gregorka, Gašper Jamnik. 

 

 

AD/1 

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

 

 

AD/2 

Predsednik je prisotne pozval, da podajo pripombe na zapisnik 10. redne seje. Ker ni bilo 

pripomb, je dal na glasovanje: 

 

SKLEP 57: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 10. redne seje.  

 

Zapisnik je bil soglasno sprejet.  

 

 

AD/3 

Predsednik je dal na glasovanje: 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 10. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Ureditev mrliške vežice; 

5. Ureditev igrišča na Gulču; 

6. Razno.  

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD/4 

Opravljen je bil sestanek z arhitektko glede projekta ureditve mrliške vežice. Obstoječo 

vežico smo si skupaj ogledali. Dodatne predlagane spremembe so, da bi spredaj pri vhodu bil 

večji nadstrešek. Odstraniti bi bilo treba ograjo pred vežico zaradi lažjega dostopa. Lahko bi 

se namestilo klopi pri kuhinji in spredaj pri glavnem vhodu. Arhitektki smo predali vso 

dokumentacijo od obstoječe mrliške vežice. En del mrliške vežice je bil narejen naknadno, to 

bo potrebno legalizirati. Kar se tiče rekonstrukcije vežice, bo gradbeno dovoljenje potrebno 

edino za nadstrešek pri vhodu. Zaradi legalizacije moramo poiskati dokazila, da so bili 

dodatno urejeni prostori v mrliški vežici končani pred letom 1998. Sprejet je bil: 
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SKLEP 58: 

Potrebno je najti dokazila za legalizacijo mrliške vežice, iz katerih izhaja, da so dodatni 

prostori bili zgrajeni pred letom 1998.  

 

 

AD/5 

Svetniki smo si ogledali potencialno lokacijo za igrala na Gulču – za pokopališčem. Lokacija 

bi bila zelo primerna za igrišče ali zunanji fitnes. V bližini je tudi vodovod, na zemljišča se 

lahko pripelje tudi električna napeljava. Potrebno bo narediti neko idejno zasnovo, skico kako 

bi se prostor uredil. Preveriti ja tudi potrebno, kaj se na teh zemljiščih lahko izvaja, kakšna 

dovoljenja oziroma soglasja so potrebna. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 59: 

Svet KS Vnanje Gorice se strinja, da se nadaljujejo aktivnosti glede ureditve igrišča na 

Gulču. Vodja projekta bo Miran Aleš, pomagal mu bo Borut Šušteršič.  

 

 

AD/6 

Pregledali smo realizacijo sklepov prejšnje seje. Predsednik se bo v kratkem sestal z 

županom, da se pogovorita o aktualnih problemih in naših načrtih. Opravil se bo tudi sestanek 

in ogled na terenu s predstavnikom Hidrotehnika glede čiščenja jarkov.  

Na prejšnji seji smo začeli debato o dodatnem prostoru pri telovadnici za skladiščenje – 

skladiščni kontejner. Za postavitev ni potrebno gradbeno dovoljenje, povezalo se ga bi 

direktno s telovadnico. Tam bi se lahko shranjevale mize za namizni tenis, blazine in drugi 

rekviziti. Miran Aleš je opozoril, da je lahko težava pri umestitvi preboja do kontejnerja, saj je 

objekt iz betonskih elementov. Elemente bi verjetno bilo treba fiksirati, da ne zdrsnejo, 

oziroma se ne podrejo. Zadeve bo potrebno statično preveriti. V kontejnerju se lahko uredi 

električna napeljava in ogrevanje. Obstaja več ponudnikov zabojnikov, se pridobi več 

informacij in cene. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 60: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se uredi dodatni prostor za skladiščenje pri 

telovadnici – skladiščni zabojnik. Projekt bo vodil Miran Aleš.  

 

Prejeli smo ponudbo za obnovo informacijskega kozolca. Ohrani se samo napis dobrodošli v 

Vnanjih Goricah. Cena obnove je 360 evrov. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 61: 

Svet KS Vnanje Gorice se strinja z obnovo informacijskega kozolca po ponudbi v višini 

360 evrov, izda se naročilnica za  obnovitev.  

 

Na prejšnji seji je bila dana pobuda za ureditev otočka na koncu Nove poti. Stanko Leben je 

pridobil ponudbo za zasaditev. Ohranil bi se dostop za kanalizacijsko omrežje, nasadilo bi se 

nizko grmičevje – plazeči kitajski brin. Rastlina je obstojna, nezahtevna. Miran Aleš je 

povedal, da je otoček bil v preteklosti zelo zaraščen. Potrebno je redno vzdrževanje in 

čiščenje. Odstranjevati je potrebno plevel. Najbolj primerna je trava, da se samo pokosi, dolgo 

časa je osebno skrbel za košnjo otočka. Predsednik je predlagal, da si svetniki ogledajo otoček 

in do naslednje seje pripravijo ideje. Obrniti bi se morali na JKP Brezovica, da tudi oni 

povedo, kakšne so možne rešitve. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 62: 
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Do naslednje seje si bomo svetniki ogledali otoček in pripravili ideje. Predsednik bo 

kontaktiral JKP Brezovica in se pogovoril o možnostih ureditve.  

 

Predsednik se je že dogovoril za nasipanje poljskih poti s predstavnico občine. Potekalo bo 

tako, kot v prejšnjih letih. Občina bo plačala material za nasipanje, KS plača vgradnjo in 

valjanje materiala na poljskih poteh.  

 

SKLEP 63: 

Izvede se nasipanje poljskih poti na način, kot v prejšnjih letih.  

 

Nevenka Brolih je pridobila ponudbo za AED, en komad stane približno 2.000 evrov. 

Svetnikom se na mail posreduje ponudba, na naslednji seji se bomo odločili o nabavi. 

Potrebno se je pogovoriti s Civilno zaščito, če bi vzdrževali AED.  

 

SKLEP 64: 

O nabavi AED se bomo odločili na naslednji seji.  

 

Dan je bil predlog, da se predsedniku izplača nagrada v višini 5 % letne plače župana – to 

možnost daje občinski pravilnik. Predsednik ima veliko ogledov, sestankov, intervencij, 

voženj – nagrada je namenjena pokritju stroškov. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 65: 

Predsedniku Sveta KS Vnanje Gorice se izplača nagrada za leto 2019 v skladu s 

Pravilnikom o merilih za izplačilo sejnin in nagrad za člane občinskega sveta, člane 

delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine Brezovica 

(Ur.list RS, št. 58/17), v višini 5 % letne neto plače župana.  

 

Nevenka Brolih je opozorila, da so bila tla v telovadnici umazana. Potrebno je zamenjati WC 

desko v sanitarijah. Predsednik je pojasnil, da se izvaja čiščenje dvakrat tedensko. Morda 

kateri od uporabnikov niso uporabljali čiste športne obutve. Potrebno je dati dodatna 

opozorila pri vhodu, da je obvezna uporaba čiste športne obutve.  

Septembra bo v Vnanjih Goricah potekala revija pevskih zborov. DU bo potrebovalo pomoč 

pri organizaciji in tudi finančno pomoč. Potrebno bo postaviti šotor, zagotoviti prehrano itd. 

Upokojenci bi imeli v aprilu ali maju srečanje – morda bi to lahko združili s čistilno akcijo. 

Miran Aleš meni, da bi morali upokojenci na KS nasloviti prošnjo za pomoč pri organizaciji 

revije pevskih zborov. Stanko Leben se strinja, da bi morali upokojenci najprej predstaviti 

celoten projekt. Poleg bi lahko bila še ob prireditvi predstavitev našega kraja ali morda 

varianta odprte kuhinje, povabili bi lahko gostince. Sprejet je bil sklep: 

 

SKLEP 66: 

Ko bo podrobneje predstavljen projekt revije pevskih zborov, se bomo na podlagi tega 

odločili, kako bomo pomagali oziroma kaj bomo prispevali.  

 

 

Stanka Lebna zanima, kdaj bo čistilna akcija. Ko bo znan datum, naj se povabi krajane na 

čistilno akcijo, v članku v Barjanskem listu. Povabi naj se tudi društva.  

 

SKLEP 67: 

V Barjanskem listu se povabi krajane k udeležbi na čistilno akcijo. Povabi se tudi vsa 

društva v Vnanjih Goricah.  
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Stanko Leben je govoril s čebelarji glede okrasnega čebelnjaka. Pripravljeni so prispevati 

kakšen panj. Čebelnjak bi bil postavljen pri Domu krajanov (pri informacijski tabli), v njem 

ne bi bilo čebel. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 67: 

Pridobijo se ponudbe za postavitev okrasnega čebelnjaka, nato se izda naročilnica in 

postavi čebelnjak pri informacijski tabli pri Domu krajanov.  

 

Stanko Leben je predlagal, da bi pri Domu krajanov uredili polnilno mesto za električne 

avtomobile. Je veliko ponudnikov, možno je tudi sofinanciranje preko Eko sklada. Podjetja 

pripravijo vso dokumentacijo. Potrebno bi bilo pogledati, kje bi bila najbolj primerna lokacija 

zaradi infrastrukture. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 68: 

Opravi se ogled in pridobi ponudbe za postavitev polnilnice za električne avtomobile pri 

Domu krajanov.  

 

Potekajo aktivnosti za nov avtocestni izvoz. Stanko Leben meni, da bi bilo potrebno 

zagotoviti zemljišče, kjer bi se uredilo postajališče za avtodome. Na sestanku z županom naj 

predsednik predstavi idejo in povpraša, če na občini kaj razmišljajo v tej smeri.  

 

V Vnanjih Goricah je pogorela hiša, prav bi bilo, da tudi KS kaj prispeva, hiša ni bila 

zavarovana. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 68: 

Pri RK se bomo pozanimali, kakšna je situacija in kaj potrebujejo, na naslednji seji se 

bomo odločili, kako bomo pomagali.  

 

Zid okoli pokopališča je razpokan in poškodovan. Smiselno bi bilo, da ko se ureja mrliška 

vežica, da se sanira še zid.  

 

V naslednji številki Barjanskega lista se objavi članek.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri      Svet KS Vnanje Gorice 

Zapisnik: Gašper Jamnik             Predsednik Bernard Debevec 


